
  

    

  

   

  

   

  

bantu p 
Untuk Than tilang PBR: 
ikan berkewadjiban menegas- 

  

heberes. sudah oten « aisuga 
dulu, akan dim n- 

NN di Afrika- 
Ana Pa 

  

pun Pa Arab 
uja . mem- 

    
   
   
   

kesetiaan PBB 
empat. pasal jang te- 

l 1gkan sebaya sen- 
pendirian PBB itu. 

zh PBB akan memper- 

In dengan bukti, sampai bera- 

bangsa seperti jang berla- 
ku di Afrika-Selatan itu? Atau- 
kah PBB akan berani mengam- 

bil sikap jang tegas dan menja- 
takan pendapat - jang ,konsek- 
wen dengan hak2 azasi ipod 

ta 2 

        

Bi su Tpaaiko tik 
Tn Ma Pt Tugi- 

  

Sa-bangsa jang ang» dida- 
lam PBB sungguh2 menaruh 
maksud hendak mempertahan- 
kan badan internasional ina se- 

, I suatu badan jang berdiri 
diatas empat pasal jang kata- 
nJa diajundjung tinggi itu, me- 
reka semua harus £ LAB - saha k 

ras, untuk meniadakan “yapar- 
theid” jang berarti penindasan | 

berwarna) |     bangsa jang satu 
oleh bangsa jang lain (Putih). 

- Tetapi apabila ternjata, bang- 
sa-bangsa putilv tidak berus 
kearah itu, misalnja. e 
"alasan”, bahwa "apa 
suatu soal dalam negeri Te 
Selatan jang negeri 
leh. ikut tjas 

   
  

      
   

  

   
   

   

    

   
    

  

   

    

   

    

| Perhubungan dan Menteri 

ikan suatu systeem perbe- | 

   

    

3 “jang akan dibitjarakan 

  

- Pi 

JESIA. 

sia, mengenai pemasukffh modal 
gsing sehingga kalau ada peru- 
sahaan? 

Indonesia maka hal itu terlalu 
tergesa - gesa. 
Ditanjakan mengenai sikap 

pemerintah terhadap: modal 
asing ini, Menteri Sumanang 
mengatakan tjepat Jambatnja 
sikap Ear ditentukan, tergan- 
tung, dari hasil usaha jang kini 

1 seda: £. dilangsungkan antara 
Menteri Perekonomian, Menteri 

i Keu- 

angan untuk menjusun: Mansepsi 
dari: (undang? penayangan modal 
ASN 3 

: Kalau dinegeri? jain “seperti 
umpamanja India, Pakistan jang 
setelah memperoleh kemerdeka- 
annja dapat segera menentukan 
pendiriannja terhadap pemasuk- 

an modal asing itu, maka di In- 
Gdonesia hal itu tidak Gapat di- 
laksanakan dengan 3 

  

  

Ta 

  

-pembesar2 kesehatap jang me 
wakil pemerintah Afghanistan, 
Birma, Sailan, India, Indonesia, 
Muang Thai, dan - djadjahan | 
Perantjis dan Portugis di India. 
Sidang ini dengan resmi akan 

| dibuka oleh Ketuanja, Dr. Svas- 
engsvang dari Muang Thai, 

“Menteri Kesehatan Indone- 
sia akan mengutjapkan Dana 
selamat datang. 
“Sidang ini ima hari tambnya, 

“ialah 
program dan anggaran belandja 
untuk tahun 1945 bagi 

ganisasi. Kesehatan Sedunia, 
g berupa bantuan jangsung 

  

   

“Ikepada negeri2 Asia Tenggara. 

Djumlah belandjanja $ 2.114.000. 
Seper i telah diketahui angga- 

1 belandja untuk 1953 $ 
“11.987.000, jang diterima baik 
ae paritia tahun jg lalu, 

| Disamping itu oleh ahli2 ke- 
2 Nk jang datang dari selu- 
i- |ruh daerah Asia Tenggara' akan 

: soal melatih 
Ipegawai2 kesehatan pembantu 
“|jang akan. bekerdja 

Banjak pembesar pertjaja, bah- 

diperbintjangkan 

diudik2.   wa djika betul hendak diberan- 

“ANDI A | BHAJANGKARI 

   

   
    
      

    

  

   

    

   
   

   
   
    
   

   
   
   
   

  

   

         
   
     
   

   

  

   

      

   
   

     

ni an saath pada tgl. $ 

Na 

cu 5 maa PERANG 
Lagu dan sjair 

a 

  

TT) 

  

P3 6 K5 9 
ipta Sapta mar-ga Pantja- 

Ti 7 “4 DA 
.ya muli-a Bhin- 

3 cal forte 
Lah ae Data 

Lama ja bangsa Sa. tri-a Me- 

. mp 
Neh 3 pen 

agak & ja Ba - 

sa : ? 

pe bagas angkatan perang 

masing2 pentjiptanj ja akan 
- dam KN kanan Pem- 

Oktober jang 

lagu dari tjorak A (mama 
hadiah pertama, jakni 

saat 
1 Na dan peng. 
Pa, Sip “3 

sg . hubungan ini Menteri | 

p $$ mang. menundjukkan akan. 
" Ikenjataan belum adanja keten- 

: tuan sikap pemerintah Indone- 

asing jang “Sekarang | 
Mau mengusahakan sumber? di | 

" Sedunia di Bandung 
Mulai tanggal 4 September 

- “mANG Kab daki Panitia Daerah Asia Tenggara dari 
gas Kesehatan Sedunia (W.H.O.) 

tpi 4 September jang akan datang di Bandung, demikian diu- 

.mumkan oleh Regional Office for Southeast Asia di New Delhi. 

P3 ' Sidang ini akan dihadiri “ol 1 
Haa Asia Tenggara, maka pegawai | 

usaha2 

Tan Amir Pasaribu, 

  

     

  

   
      

   

"1
 

  

Menteri SUMANANG. 
Ae San belum ada ketentuan 4 

terhadap modal asing.» 

Menurut Sumanang, perbeda- 
an jang menjebabkan Indonesia 
tidak segera dapat berbuat se- 
perti India itu, adalah karena 
“keadaan didalam negeri di Indo- 
nesia, lain dari pada keadaan 
di India, dimana perusahaan? 
berlakunja setjara evolusi, dan 
lain dari pada itu kepentingan? 
jang suflah ada “di Indonesia 
pun kata Mr. Sumanang tidak 
sama halnja ee di India. — 
Ant. 

x 

sasi Kes : tan 

akan diadakan 

tas penjakit jang banjak c 

kesehatan perlu. diperbanjak. 
Melatih pegawai2 itu sama pen- 

tingnja dengan mendirikan Sse- 
kolah2 dokter dan rumah sakit. 

.tia Daerah dari Organisasi Ke- 
'sehatan Sedunia ini telah me- 
ngadakan sidangnja di New 
Delhi (1948-1949), di Kandi 
(1950) dan di Rangoon (1951). 
Ditahun 1952 ini Batan Nan 
nesia. 

Untuk sementara ditetapkan, 
bahwa jang akan mendjadi wa- 
kil dari pihak Indonesia : ialah 
Dr. M. Surono, Sekretaris Djen- 
Geral Kementerian Kesehatan, 
dan Dy. Ma'mun al Rasjid Ku- 
sumadilaga, djuga dari Kemen- 
terian Kesehatan, — Apt, 

  

| s.e.pp: DJADI MOSOK 
ah Tapi tak mengganggu 

Koma kepentingan 1m iter dan 
: - jang vitaal. 

Mulai hari Senin jl. Lari djam 
09.00 hingga. sampai dengan 
djam 41. 00-pagi, Sebagian dari 
|anggota2 Sarekat Buruh Pela- 
jaran/Pelabuhan tjabang Sema- 

| rang telah melakukan pemogok- 
an jang sifatnja sebagai protes. 
Oleh pemimpinnja diterangkan 
bahwa pemogokan Ans buat se- 
mentara hanja dilakukan sehari 
itu, dan diatur ingga tidak 
mengganggu kepentingan2 mili- 

: Tn dan lain2 ae vi 

  

   

  

MEMIHAK AMERIKA BI- 

Berkenaan dengan “karangan 

Dr. Sukiman tentang politik be- 
| bas Indonesia Raja, 
| Djakarta menulis, bahwa IT 

| Sukiman seakan-akan. 'mengang 
gap, apabila memihak . merika, 

| maka segala kesukaran jang 
kita . alami sekarang. akan hi 
lang, 
Kita muatan seluruhnya ti» 

duk- karangan. IL BR. ne 2 

Sukiman, bekas perdana men- 
1 teri, telah mengarang 
lah karangan tentang ba, 
“na seharusnja politik war Ya 

  

nja dalam sebuah brosur jang 
dikeluarkan oleh Panti Peng: 
tahuan Islam. 

I-21or Amerika Serikat, baik un 
“tuk pembangunan. negeri ini, um 

tuk Meneer an Irian kom   

. DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 3 

“fiam akan berada ditengah 
| tengah masjarakat Sukabumi. 

“kejakinannja 

' darkan antjaman ini. 

tentang kerdja 

. tahun 

Seperti telah diketahui, Pani- 

HARIAI 
    

   

U MUM    
ILATAN RAKJAT" (ANGGAUTA SP. S.) 
  

      

' PERUNDINGAN TENTANG e 
(HAAN TJAMPURAN 

' AN ADANJA BERITA? JANG MENJATAKAN ADA 
IAAN DARI NEGERI ASING AKAN MEMBENTUK 

UNTUK MENGUSAHAKAN SUMBER? BAHAN 
EREKONOMIAN MR. SUMANANG MENERANG- 
ALI TIDAK TAHU - MENAHU TENTANG SOAL 

Pen ASING ITU UNTUK MENDJA- 

4 

Bung pa na 
bahjang di Sukabumi” 

Pada hari Idul Kana. 
nanti 

“Dikabarkan, bahwa pada nanti 
hari Idul Adha-31 Agustus j.a. 
datang Presiden Sukarno akan: 
Pn ied di Sukabumi 
bersama — sama penduduk TA 
sana. 

Sebabnja Presiden ber sinban 

utk memenuhi permintaan rak- 
jat disana jg berulang-ulang me- 
ngadjukan permintaan agar Pre- 
siden pada suatu hari besar Is- 

—- Ant. 

Pers Inggeris sangat 
ramah 

Indonesia. 
"'Kejakinan Inggeris jang-di- 

sebut. ,/Tentara Pembesan Rak- 

besar 

jang 

dalam dua - tiga.ha 

liwat. Demikian semu 
emerintah In 

nesia djika d'ifhdjuk akan ma 
bekerdja sama untuk menghin 

    Suara pers. 
be 

dral Malcolm Mc Donald selama 
ia mengundjungi Indonesia. 

Harian ,,Times” 

mengatakan, 

ngatjau diantara penduduk Ti- 
onghoa di Pontianak dia akan 

' mengambil tindakan ekfektip”. 
Harian ,,/Manchester Guardi- 

an” kemarin dulu pagi mengutip 
berita tentang kegusaran pihak 
Indonesia atas utjapan Pre- 
siden @uirino. baru2 ini jang 
mengatakan bahwa Indonesia 
tjenderung kepada Pakt Pasifik. 
Dan djuga dikabarkannja Kala- 
ngan Indonesia marah mende- 
ngar. Djepang ingin mendjadi 

pemimpin Asia sekali lagi. — 
Ant. 2 

KOMANDAN BAT. T.LI. 
DITEMBAK MATI 

Dalam pertempuran jang ter- 
djadi antara TN.I. dan T.LI. 
pada tanggal 20 - $ jl. didae- 
rah Utara Gunung Tjangga ko- 
mandan bataljon T.L.I. Samsu 

telah mati tertembak. 
Kekuatan T.I.I. pada waktu itu 

kurang lebih 500 orang dan di- 
pimpin oleh 3 orang Belanda. 
Lebih kurang 200 orang dari 
gerombolan T.L.I. jang . telah 
dapat dikurung itu dapat melo- 
loskan diri kesebelah Utara, 
masuk  kedaerah' Surian lalu 
.mentjoba masuk  kedaerah Su- 
bang melalui daerah Dukuh. 
Kerugian gerombolan jang 

njata ada 20 orang mati. se- 
dang barang2 jang dapat di- 

rampas adalah 1 stengun, 1 pis- 
tol, 1 alat pemotret dan 1 djam 
tangan. 
Menurut orang jang menge- 

nal barang tsb, barang2 tsb ada- 
lah kepunjaan 
taljon T.LIL Samsu jang sudah 
ditembak mati itu. — Ant. :   

  

|LANG SEGALA KESUKARAN” 

Mn k 

geri Indonesia. menurut pikiran 

(itu lebih 
S1.| oleh kantor LTE, USIS   

bali pada. Indonesia, untuk kon- 
solidasi dalam. negeri, dan se- 
bagainja. Pendeknja Dr. Suki- 

man hanja melihat satu kemung 
kinan bagi Indonesia, kalau 
hendak selamat, harus memihak 
pada Amerika Serikat. 

Dr, Sukiman seorang terpe- 
| ladjar, telah. berumur, dan. ka- 
rena “tw dapat dianggup sebagai 

| seseorang jang tahu sungguh 
apa jang dikatakanmmnja. Karena 
itu pula maka kita dapat me- 
ngatakan, bahwa pangkal piki- 
ran Dr, Sukiman ini. penuh me- 
n gandung bahaja, merupakan 
propaganda. jang berdasar pada 
penjerahan diri karena tidak 

merasa ado kepertjajaan pada 
diri sendiri. Seluruh . tulisannja 

pantas dikeluarkan 

    

  

sebenarnja, 
Djika Na met enbenia tidak 

ada pilihdm lgin untuk hidup tes 
rus hanid « engan 
blok. Lipef kap 4 

jang di Sukabumi antara lain | 

. 

“ek 5 ». 

Memperbintjangkan - soal 

jat Indonesia Serawak” dapat ke 
kuatan dari bangsa Tionghoa di: 
Pontianak, rupa2nja bertambah | 

pa 
"Menurut dugaan kera- | 

mahan baru ini, diharapkan 'me- | 

nolong melantjarkan djajan ba- 
gi permintaan komisaris djen- | 

antara lain | 
bahwa djika pe-., 

merintah Indonesia dapat bukti | 
bahwa betul ada gerombolan pe- '! 

komandan ba-. 

“Mmemasiikt | bana 
Berikat” Titik ae" "enam jerat 

tea | atas e bari 
negara 

dral. 

kan, minum 

au 
ri thesaurier 

dulu. 

'Hanja djamuan2 jang bersi- 
istimewa jang akan diberi id- 
sedang permintaan idzin itu 

    

  

     

     

djenderal terle- 

    

    

   

  

hitungan sehemat2-nja. 
Oleh karena itu djika ada si- 

|fat keistimewaan pada djamuan 

itu diandjurkan kepada djawa- 

tan2 untuk tidak, usah minta 
Jidzin sebab toh akan ditolak. - 
“Djamuan jang pengeluardh- 

|inja ditekankan pada keuangan 
negara, pada hal ini akan dapat 
idzin terlebih dulu dari thesa 
(urier djenderal, akan ditagih 
“kembali. 

an prisnipnja semua dja- 
an harus dibejai sendiri. De- 

mikian pokok2 maksud surat 

Menteri Keuangan itu jang di- 
@#sarkan pada pertimbangan 

ada - kebasaan untuk djamuan 

   

   
tra "kepada 
nperensi 

Ant. 

para pengikut 
atau rapat dinas. 

Harus minta, izin dulu 
pada thesaurier djen- 

akan, minum, rokok atas beaja 

3 

: Pntin Surat Menteri Keuangan 
pd P.M. dan Menteri2 diterang- 

| an bahwa menilik keadaan ke- 
| Gangan negara segala djamuan 

dan rokok atas | 
saja negara dalam koperensi2 

rapat2 harus dapat idzin 

harus pula didasarkan pada per- | 

  

  

NASIONALISASI DE 
JAVASCHE BANK 

Pekerdjaan panitia sudah 
selesai. 

Panitia Nasionalisasi De ja- 
vasche Bank kini telah nienga- 
chiri tugasnja.- Demikian di- 
umumkan oleh ' Kementerian 

Keuangan. Panitia tsb. telah 

memadjukan usul2 mengenai na- 
sionalisasi itu kepada Menteri 
Keuangan dan selandjutnja te- 

lah pula dimadjukan sebuah 
rentjana undang2 nasionalisasi 

dan-statuut tentang bank sir- 
kulasi nasional. « 

Setelah oleh menteri dipela- 
djari dan diberi beberapa pero- 
bahan maka semuanja itu kini 

telah dimadjukan kekabinet un- 
tuk dipeladjarinja. 
Rentjana2 tsb. akan disampai- 

kan kepada DPR - RI untuk 
Gisjahkan apabila kabinet telah   dapat menerimanja. — aa 

  

    

          

         

     

     

  

    

    

  

   

ARIAN 
wa perdana     

ngadakan. pemilihan? 

P..M. YOSHIDA. 

Maa at Sau diminta bubarkan 
madjelis rendah. 
: : . 

Harian tersebut mengatakan, 
bahwa menteri kauangan Ha- 

yato. Ikeda pada malam Senin 
telah mendesak kepada Yoshida, 

supaja Madjelis Rendah itu di- 
bubarkan pada kira2 tanggai 
10 September dan djanganlah 
ditunda hingga bulan Nopem- 
ber” Dalam hubungan 'ini ,,Ma- 

inichi” mengatakan, bahwa Ike- 
da mungkin akan membatalkan 
rentjana bepsrgiannja ke Ma- 

xico guna - menghadliri konpe- 

rensSi Internasional Monetary 
Fund disana. Seperti diketahui, 
baru2 ini Djepang telah dite- 
rima sebagai anggota IMF. 

Renshuffle kabinet? 

,»Mainichi” “dengan lain2 su- 
rat bakar Djepang meramalkan, 
bahwa Yoshida tak lama lagi 

akan mengadakan pergeseran 
dalam kabinetnja dalam usaha- 
nja memperkuat kedudukan par- 

tainja dalam  pemilihan2 jang 
akan datang. 

Djangka waktu. kabinet Yos- 
shida untuk 4 tahun akan be- 
rachir dalam .. bulan Djanuari 
tahun depan. Keputusan partai 
Yoshida untuk mengandjurkan 

pengangkatan 'Bambokuk Ono 
selaku ketua parlemen jg baru 
j-a. bersidang pada hari Selasa 

kesatuan dalam partai. 
UP.   —'Ant. 

mendjadilah lebih urge nt baai | 

kita. untuk seknat-kuatnja ber- 
usaha mempertahankan kedudu- 

kan kita jang bebas, dan tiada 
terus menjerah atau belot se- 
perti Dr. Sukiman ini. Dr. Suki 
man seakan berpikir, bahwa, dji- 
ka Indonesia memihak pada A- 

merika, maka hilanglah segala 

kesukaran2 jang kita hadapi. 

sJTARAP TERUS TERANG” 
Harian San Min, ge 

nvarang, menjangkutkan. kong- 

res Masjumi. dengan karangan 
Dr, Sukiman, dalam. sebuah. ta- 
djuk rentjana. jang Pen 
sebagai berikut : 

KONGRES MASJUMI. 

Hariini hingga 30 Agustus di 
Djakarta. dilangsungkan. kohg- 
res Masjumi. Kali ini kongres 
itu sangat menarik, Bukan sa- 
dia. karena keluarnja Nahdlatul 

mmg dari Masjumi, melainkan 
soal? jang akan menen- 

tidak Gsatuan 

    

  

  
  

ditafsirkan sebagai salah satu. 
dari tindakan2 utk memperkuat: 

  

«Bulan Oktober Madjelis Rendah 
Djepang 'akan dibubarkan? 
Ta' lama lagi reshuffle kabinet ? 

,,Mainichi” mengatakan pada hari Senin jl. bah- 

menteri Shigeru 
"membubarkan madjelis Rendah Djepang dewasa ini pada bulan 

Oktober jang akan datang dan dengan demikian memaksa me- 

umum 

Yoshida mungkin akan 

dalam bulan-itu" 

  

| Waledan bagi anggota? 
parlemen 

Sedjak bulan April sampai 
“F Agustus, 36 anggota "parlemen 

| jang dulu pernah mendjadi ang- 
gota Badan  Pekerdja Komite 
Nasional Pusat atau menteri 
mendapat waledan dari pensi- 

unnja. Djumlah waledan itu Lk. 
Rp. 190.000,— terbagi antara 
Lk. Rp. 600,— sampai Rp. 10. 

(000 seorang, 
t 

Sebagaimana diketahui, me- 
| nurut peraturan pemerintah no. 
22 - 1950 di Jogja dulu, para 

bekas - Presiden, Wk. Presiden, 
Menteri, Wk. Menteri, ketua 
dan anggota Badan Pekerdja 
mendapat, pensiun djika mere- 

ka ber henti dari kedudukannja, 
dengan ketentuan sbb: 

, Pensiun bagi Presiden atau 

Wk. Presiden minimum Rp. 100. 
maximum Rp. 150-——, untuk 
menteri, wakil menteri wakil 
menteri atau ketua B.P. mini- 
mum Rp. 50.— maximum Rp. 

400,—, sedang untuk anggota 
B.P, minimum Rp. 25.— maxi- 
mum Rp. 200.—g 1 

Dari 36 anggota . parlemen 
jang menerima pensiun itu be- 
lum terhitung mereka jang 
atas inisiatip sendiri mengurus 

pensiunnja. — Ant. 

  

  

LANGGANAN: 1 

Sebulan sa neh 
BETA 0 La an Un ah 

ae 
s
e
e
n
.
 

  

Dalam daa Luar Kosta, 

|. —. 

0.60 
Rp. 

  

- ADPERTENSI: . 
1 milirostar. 1 kolom Rp. 0,30 

  

TAHUN VII — NOMOR 196 

  

     

hiang hendak adakan persetu- 
.djuan militer dgn Djepang ? 
Yoshida dijalankan politik ,,wait and see" 

| terhadap RRT. 
JENDERALISIMO Chiang Kai Shek sedang berusaha me- 

ngadakan persetudjuan militer dengan pemerintah Djepang. 

Demikian tulis wartawan AFP jang mendapat keterangan dari 
kalangan jang mengetahui. 

Soal tadilah jang menurut dugaan. mendjadi tudjuan ter- 
penting dari kundjungan djenderal Chang Chun utusan luar 
biasa Chiang Khai Shek ke Tokio, 
ban 

Selama beberapa minggu jang ! 
lalu ini, Chang Chun mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan P.M. | 

Djepang Shigeru Yoshida, men- 
teri LN Katsuo Okazaki dan 

pemimpin2 Djepang lainnja. 

Djepang diminta djadi 
perantara dgn Amerika. 

Seterusnja kalangan tadi me- 
njatakan, bahwa  pemimpin2 

Kuomintang sudah beberapa 
minggu lamanja berusaha, su- 
paja Djepang mempergunakan 

pengaruhnja agar: supaja ke- 
menterian LN Amerika Serikat 
djangan mengabaikan Taiwan, 

apabila kelak Serentak Pakt 
Pasifik, 

Dalam pandangan Kuomin- 
tang, suatu persetudjuan militer 
dengan Djepang akan merupa- 
kan.djaminan terbaik agar su- 
paja djangan disisikan dari or- 
ganisasi pertahanan Pasifik jang 
lebih luas. 

Sebaliknja, Yoshida mendja- 
wab dengan permintaan agar 
Supaja Kuomintang, memakai 
pengaruhnja terhadap Pilipina, 
dalam soal pengganti kerugian 
perang. 

Dalam pada itu Djepang ihe- 
ngandjurkan supaja Kuomintang 
tjoba berusaha agar supaja Er 
lipina memperlunak sikapnja 
perihal tuntutan pengganti ke- 
rugian. Tuntutan Filipina ini ti- 
dak disetudjui oleh Djepangi dan 
oleh sebab,.itu maka Presiden 
@uirino belum djuga meratifi- 
Kasi perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang..... 

Barang? Diepang & 
sSaudagar? Tionghoa 

“di Asia Tenggara. 
Selandjutnja diduga, bahwa 

dalam perundingan tadi Dje- 
pang mendesak agar supaja pe- 
merintah Kuomintang mengan- 
djur?kan, agar supaja “kaum 
Saudagar “Tionghoa di Asia 
Tenggara “mengadakan hubu- 
ngan dengan orang2 Djepang 
jang ada disana, dengan mak- 
sud supaja saudagar2 tadi me- 
masukkan barang2 Djepang di   

  

Asia Tenggara, jang oleh Ing- 
geris diaku - sebagai Penera 
itu. 

Di Tokyo terdapat tanda2. 
bahwa Djepang Sanggup beru- 
saha ikeras untuk , merobohkan 
tirai besi perdagangan”, jang 
didirikan Amerika Serikat dise- 
keliling RRT dan didirikan Ing- 
geris disekeliling Asia Tenggara. 

Djuga R. R, T. akan 
"pakai teraga sudagar2. 

Menurut kabar2 jang tersiar 
djuga pehak R.R.T. mentjari - 
tjari kemungkinan untuk .,,me- 
mobilisasi” .sudagar2 Tionghoa 
di Asia Tenggara. 

  " 

.jang tidak. mempunjai rumah. 

Menurut diigaan putusan ini 
dimaksudkan untuk mentjegah 
atau memberantas ,,wilde oc- 
coupatie” di Teheran dan kota2 

lainnja, Seterusnja  Mossadegh 
mengumumkan organisasi penje. 
lenggara rentjana- ekonomi 7 
tahun Iran, akan mengeluarkan 
uang sebanjak  $ 49.000.000,   

“PENDIRIAN POLITIK Dr. SUKIMAN 

  

untuk membiajai pekerdjaan2 

  

dalam . MaSjumi, satu-satunja 
partai jang terbesar. 

Dua. hal jang bisa mendjadi 

ukuran bahwa didalam. Masjumi 
sekurang2-nja terdapat dua ali- 
ran. Dua aliran pokok, jang su- 

kar diKompromikanm, Kita kata- 
kan sukar, karena andaikata bi- 

sa dikemmkaktn,' toh hanja da- 
lam waktu singkat, 

Dalam pada itu, sekalipun an- 
doikata Masjumi petjah, kita 
mengharapkan, hendaknja para 

pemimpinnja bersikap terang- 
terangan. Kalau. memang pro 
Amerika, katakantah bahwa. dia 
pro. Amerika, Demikian djuga 
sebaliknja. $ 

Tidak usah berselubung seli- 
mut diwaktu panas, karena toh 

akan. terbuka djuga achirnja. 
Tidak perduli orang itu. pro 

pihak mama, tetapi sikam terang- 
terangam lebih kita hargai ! 

Dengan. denvikian, tidak mue- 
njosatkam 1 

4   

  

Perintah Mossadegh : 

Tanah milik pemerintah Iran 
Didjual kepada orang2 ta' mampu 

€ 

Ravo Teheran pada hari Senen jang lalu mengumumkan, 
P.M, Mossadegh telah mengeluarkan perintah supaja tanah 

milik pemerintah didjual dengan harga murah kepada orang? 

buat bendungan, memperbanjak 

produksi gula, teh dan semen. 

Penasehat militer Ame- 
rika perlu, tapi |... 

Sementara itu kepala staf 
Iran djendral Baharmast mene- 
rangkan kepada s.k. ,/Et Telaat” 
djika dipandang dari pendirian 
tehnis chusus, maka Iran mung- 
kin masih perlu memakai tena- 
ga2 penasehat militer Amerika, 

Diterangkannja tentara Iran 
banjak mempergunakan perleng- 
kapan2 buatan Amerika dan oleh 
sebab itu membutuhkan pena- 
sehat2 Amerika melatih bagai- 
mana tjara memakainja, Tapi, 
kata Baharmast, soal ini mem- 
punjai aspek politik pula” dan 
tentang hal ini saja tidak me- 
ngetahui 'sesuatupun”, — Ant, 
Rtr, 

TANKER MENUMBUK 
DJEMBATAN MINJAK 
Hari Sabtu jang lalu telah ter 

djadi ketjelakaan didjembatan 
minjak kepunjaan BPM di Se- 
mampir Surabaja. Sebuah .ka- 
pal tanker telah menumbuk 
djembatan tersebut, ' sehingga, 
sedjumlah pipa2 dari instalasi 
pelabuhan minjak itu masuk ke- 
dalam laut. Dalam taksiran ka- 
sar kerugian ada sekira 1 djuta 
rupiah, 

Djembatan minjak tersebut 
masih dalam keadaan baru dan 
baru digunakan beberapa bulan 
sada, — Ant,   

CHIANG KAI S7TEK 
Djepang supaja 

djradi perantara. 

Sementara itu pemerintah “ 

shida mendjalankan oliti 
Wait and see' terhadap RRT 

“Disangsikan “bahwa Yoshida 
sendiri akan mengadakan perun- 
dingan dengan Chiang Kai Shek, 

akan tetapi mungkin Chang 

Chun akan pulang ke Taiwan 
dengan - ,,kata2 jang baik”, — 

Ant. ARP. 

PENARI2 'BALI TIBA 
DI LONDON 

Penari2 Bali telah tiba di Lon- 
don pada malam. Minggu jang 
lalu, pada hari Senin malam te- 
lah mengadakan “repetisi dan 

mentjobakan pakaian sebagai 
persiapan untuk pertundjukan 
pertama jang akan diadakan Se- 

lasa malam di London. , 
Berita penari Bali akan mex 

ngadakan pertundjukan seming- 

gu lamanja ditanah Inggeris, 

mendapat sambutan hangat “da- 
ri pers Inggeris sebab selama ini 

hama Bali mempunjai daja pe- 

narik jang adjaib. 

Kamarin dulu pagi duta besar 
Subandrio mengadakan resepsi 
untuk menjambut kedatangan 
penri2 tersebut. 

Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa penari wanita Nj Gusti Raka 
jang dengan. anggauta2 rom- 
bongan.lainnja telah terbang 
10.000. mil djauhnja dari Djakar. 
ta ke London hampir sadja ti- 
dak diizinkan menari, Sebab di- 
lapangan terbang seorang 'ber- 
tanja kepadanja berapa umur- 
nja didjawab ,,11 tahun”, 

Menurut ukuran Inggeris, 
anak gadis ini masih terlalu mu- 
da untuk naik kepanggung. Pe- 
nari2 jang lalu bingung dan im-' 
pressario segera “madju serta 
mengatakan bahwa Ni Gusti Ra- 
ka dengan memberikan djawa- 
ban ,,eleven” itu Sebenarnja ti- 
dak pandai berbahasa Inggeris. 

Impressario itu menundjukkan 
dokumen bahwa umur Ni Gusti 
Raka 13 tahun, didalam hat as 
umur jang membolehkan orang 
naik kepanggung Inggeris.-Ant, 

KONPERENSI "SAWERI- 
GADING" 5 OKTOBER 
Konperensi perguruan? ,,Sa- 

werigading” jang pertama jang 
sedianja akan diadakan pada tg. 
2/9 jg akan datang, ber hubung 
dengan kesukaran keadaan per- 
guruan | tersebut,  diundurkan 
Sampai pada tg. 5/10 jang akan 
datang bertepatan dengan Pan 
ngatan 7 tahun berdirinja ,,Sa- 
werigading”. Demikian berita 
jang disampaikan -oleh Balai 
Perguruan Sawerigading. 
Diumumkan selandjutnja, bah 

wa pada tg. 5/10 itu di Makasar 
akan didjalankan 2 rentjana, 
jaitu konperensi dan peringatan 
setjara besar-besaran selama 4 
hari, sedang ditjabang2 pun 
diadakan peringatan serupa itu, 
5 Ant. 

CX 
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x Seorang. JMg pada rapat 
peresmian PBL Gumang kidul Uyl. 

21 1d, mewakili suatu djawatan, 
mengutjapkan pidato sambutan 
agak pandjang. Dah setelah 
pembitjara2 lain selesai, orang 
jang mewakili Suatu djawatan 

itu tadi, berdiri Leni, dan bitjara 
pula, sekarang atas mmm PGRI 
Tetapi karena. oleh onganisasi 
jang. diwakilinja “a ada boleh 

"membitjarakam politik, demikian “ 
pembtjara, pidato amat singkat   sadja, Gani ni Keat l K ea 

 



   

      

    
     

  

   
    

  

     

   

    

   

        

   

  

      

  

        

4 masar: iki at : 

| umumnja. lah akh »demorali 
ini 
aja 

(sana, kala AD Pena 

an Pi 
merdekaan itu, | 

adjiban untuk mem 
an tudjuan mentja- | 

pendidikan 

    
   

    

    

  

   

    

   

      

   
   

                        

   

  

x aa ekonomi, 
an dan culturil, agar 

dapat merasakan 
Na itu. Usahaz | 

Hakan oleh Pe- 

ing Pemerintah- 

ima ap harus betulz | 

dan wakil2 organisatie rakjat, 
untuk merenungkan lebih dalam a 
keadaan negara kita pada waktu | 1 

: tindak 

“ anta -$ 

- | ANGGOTA2 AP. RMS. |« 

seluruh ma- | 

| reculteit2 lainnja, 

ra Kepala Negara, Pemerintah, 

ini dan. “MENPAN : langkah2 
utk "mengatasi. Crisis 

dan crisis gezag”, j 
dangsanati djiwa bangsa. 
samping itu kita harus sel:      

  

    
    

   

1 

1 angs sa dan melumpuhkan nega- 
ra Kesatuan. kita. 

- WASPADA". 

— MENJERAH 
Berita terlambat menjata- 

kan, bahwa pada tg. 13 Agus- | 
'tus 1952 dan 15 Agustus 1952, 
di Seti- Ceram telah menje- | 
rah pula kepada T. NI. 85 orang | 
anggota A:P.R. M.S., diantaranja 
terdapat kapten 'Salamoni, let- | 
nan I Lewarilla dan letnan I 

rangan Staf Umum Angkatan 

yja SaukaN sa dianta- | rian     

  

      

  

    
     

     
    
    

  

jang | 

| waspada terhadap. anasir2, dari | 
Juar, jang hendak memetjahkan | 

Sembojan kita: ,ELING LAN (8 2 

Korchof. Demikian Biro Pene- | 

am Pp 
Indes Dja ikarta 1 
ngi oleh M 

   
   olah pener ba- 

dan wakil2 dari 
rerbangan GIA 

      

masih ditung 

jang sebagian | 
| sebagai in- 

nerbangan 
1g tak, Se- 

     

    
2  Sugoto Bonar 

ICAO- dalam mengirim suatu | 
missi tehnis ke Indonesia, dib8-: 
rikan dengan semua ongkos di- 

   
   
   tanggung oleh ICAO. sendiri ia- 
“Jah rata2 12.000 dollar untuk se- 
tiap orang setahun jang tak se- 
imbang dengan djumlah uang: 
iuran Indonesia kepada ICAO 
jang hanja 16. 000 dollar seta- 
Kana ian Ir. Sugoto.   “Darat. — Ant. 

  

"Oil pembatia : 3 
aa 

Be ya maka 
faculteit Hukum 

Tuduhan ini tidak dilihat dgn 
mendalam, dan hanja berdasar- 

kan atas keadaan jang tampak 

dimata kita sadja, jaitu lebih 
penuhnja faculteit HSP daripada 

terutama dari 
| faculteit2 exact. : 
“Keadaan ini “dapat kita san- 

:darkan . atas keadaan sebagai 
berikut : 5 

. Bukankah systeem pendidikan 
a menengah dinegeri kita, S.M.A. 

plopor pemba- 

masjarakat dan negara. | 
dibagi mendjadi 3 bagian, 'jaitu 

'A Budan C. . 
— Anak2 lulusan. bagian A ke- 

sempatan. meneruskan peladjar- 
ja diperguruan tinggi adalah 

ke faculteit Sastra.. 
Dari bagian “B ke faculteit : 

1. Kedokteran 
2. Kedokteran Hewan 
3. Pertanian 
4, Tehniek. - : 

Dari bagian C ke faculteit 

| Hukum, Sosial dan Politik. 
Melihat perbandingan Giatas 
ak usahlah kita heran djika 

fac HSP djumlah mahasiswanja 
berlipat. ahaha daripada facul- 
teit2 jg berpengetahuan exact, 
karena perbandingan .Gjumlah- 

an 
“ 

  

      
  

   
   
   

  
Sloit3siah sekarang “belum: ada 

  

ketegasan hukum manakah, | Ka- 

kan kita dja- | 
sunanan apa Daerah 

ataukah RI jang akan kit 
lankan. Mengenai penjelesaian 
Gidaerah itu ditegaskan, bahwa 
usaha kita sekarang dalam ting- 

“Kini oleh katan penjeli ikan. ia 
Propinsi Djawa engan 
dibentuk sebuah Panitya terdiri 

  

dari 5 orang jang mempunjai. 
tugas "melakukan penjeli 
anerah, Nag fopsamota ia den | 

nata D J 
kan Aa rat : oleh I 
itu, tidak “diminta. “tt 
padahal sampai sekarz 
gala 'instruksi un tuk 
clave itu datang” dari" 
tah daerah. 

Selandjutnja menge 
hapusan madjelis desa 
kan, bahwa dari pit 
pradja sendiri samp 
belum ada Ku, ang Ng Me- 

gijopranoto laka nurut Sup gij 
ini didasark: 
  

  

  

    

   

  

    

   

    
   

        

   

      

   
   

    

ag Pras Bayan meng 
kuatan Paaa 

A ee terachir, gehalte te 

n ,K. Re" 

    

   

   

    

   
   

  

   

    

        

katana ukur Bibi i: 
anggota DPD seksi pe- 

oto atas pertanjaan mengenai 
a jg masih mendjadi Lan 
Oa 2 

rangkan, bahwa-usaha itu tetap | 
  

rah ini daerah minus. 
| Lebih Jandjut didapat kete- 

'rangan dari pihak lain, bahwa 
hari ini menurut rentjana akan 
diberangkatkan 700 orang trans- 

an ke Lampung. Sebagian 
besar dari mereka adalah sdari 
daerah ang ana. 12 

    

  

NA KADTA s3 
PERTAMBANGAN TIR- 

| TOMOJO MATJET ? 
'Mengenai pertambangan di 

Tirtomojo (Wonogiri) jang per- 
nah ditulis dalam pers, lebih 

landjut didapat ' keterangan, 

Sa Mn jang mempunjai minat 
a untuk membuka (me- | 

h .meenploiteer) tambang itu ada- 
lah Darjatmo, kini mendjabat 
Gpjean Pekerdjaan Umum Kabu- 

n. Wonogiri. Setelah dia- 
penjelidikan oleh Ir. Li- 

An, dinjatakan bah- 

     

an oa 
“| wa pertambangan itu akan da- 

pat 1 hasilkan tembaga dan 
n. dengan gehalte- 64c 

a oleh . Pemerintah Ape: 

    

" “ uk Pn 
Ing jang kini matjet, karena 

mendapat izin dari -jang 
wad, . disamping 'kekura- 
gara selandjutnja, 
Pn Bank. Negara In- 

'telah menerima per- 
n pindjaman ' untuk" 

tsb., akan tetapi tidak 
dia memberikan pindjaman 

jang dimaksudkan, | Karena be- 
diam adanja izin dari jang ber- 

    

  
itu lebih landjut. 

Da pada itu menurut pe- 
Ata Pusat Pertambangan 

ibaga 

terdapat 

  

“kuningan jang 
F jaan Tirtomojo itu tidak 6/4 akan 

   

  

   

: tetapi I 

  

ja 2h. 
: aa aan dengan .matjet”- 

fihak pertama, kabarnja lain 
“orang telah mengadjukan pers 
Aa pula kepada | Ka 
“wadjib untuk membuka Re 

bangan ita, 

  

Pe 

'akan Bean mengingat dae- | 

- 

2 1 eror untuk pembukaan per- Ian 

| usaha2 jang dilakukan oleh | 

ng ber- 

'nja faculteit sadja adalah 1 : 4, 
| Djadi seharusnja djumlah ma- 

| hasiswahja berbanding sebagai 
1. dengan salahsatu dari 

-erapat faculteit jang berpenge- 
tahuan exact tersebut Giatas. 

siswa fac. HSP dan fac. Kedok- 
teran tahun peladjaran 1951 | | 
1952 maka djumlah tsb adalah 
41500 dan & 600, atau perban- 
dingar aja adalah 5 : 2. Djadi 

| masih djauh dari 4:1!!! 
Djadi teranglah bahwa kele- 

bihan mahasiswa itu terletak. 
bada kurangnja faculteit2 jang 
menerima anak2 lulusan S.M.A. 
'bg C, dibandingkan dengan fa- 
culteit2 jang menerima anak2 
lujusan S.M.LA. bg B. 
Untuk menghindarkan kepin- 

tjangan tsb diatas, dan untuk 
mengalirkan” sebagian. dari 

  

  

anak2 lulusan S.M.A. bg C (dan: 
Ata kelapangan pendidikan Ke- 

maka . dektergp, disini saja 

  

Ts ini belum ada keputusan | 

berwadjib, demikian keterangan | 
— keterangan jang kita pero- 
leh dari ea — (or). 

KLATEN 
DAERAH HONGER- 

OEDEEM BAJAT 
Selalu mendapat 

perhatian. 
Baru? ini H.O. telah diserah- 

kan 693 potong pakaian kepada 

|-dan Tjawas. Ketjuali barang2 
tersebut jang pengumpulannja 
dikerdjakan oleh para pandu, 

Rp. 1:532.15 uang mana berasal 
| dari pengumpulan. “derma dari 
| murid-murid S.R. 

Bersamaan dengan itu oleh 
Panitya Pembantu Sosial Kabu- 
"paten Klaten, diberikan djuga 
ugna sebanjak Rp. 1000.-- guna 
pertolongan modal bekerdja bagi 
sdr2 penderita didaerah tsb. 

Seperti pernah - dikabarkan, 
|didaerah Bajat para penderita 
“honger-oedeem itu, setelah 

| sembuh dari sakitnja, oleh Dja- 
watan Sosial dan Pamongpradja 

ea pekerdjaan, seperti me- 
anjam tikar, perbaikan dja- 

sb.. sehingga ada mata 
Dkk jumat Gatuk bekal, hi- 

. dupnja. 
“ Dari fihak Djawatan pertani- 

“an telah diadakan beberapa usa- 
ha kearah intensivering perta- 
Ian 1 ni Yes UNY 

| KARANGANJAR 
SIAPA SANTINJA ? 

  

keterangan, bahwa sedjak bulan 
ini Dokter Kab. Karanganjar - 
Isurakarta Dr, Sartong Hardjo-     

B
a
 

| SEK TAR I DOKTER KITA 
uan karangan tadjuk rentjana harian ini pada hari 

Sabtu tanggal 23 Agustus jbl. jang 
timbullah perasaan didalam hati saja, seolah? 

mahasisv 
Politik) disitu dianggap sebagai mba jang hana, men 
jari 'sampangnja peladjaran sa dja, 

"Tetapi melihat djumlah maha. 

lebih dandjut dari fihak jang. 

"para - penderita didaerah Bajat. 

diserahkan djuga uang “sebesar. 

diusahakan supaja mereka men- | 

Dari jang berwadjib didapat | 

  

berkepala: Dokter 

(di Jogja fac. Hukum, Sosial dan 

Bijadansturkan kepada bapak 
President Universiteit Gadjah 
Mada dan Decaan faculteit Ke- 
Gokteran pada Universiteit ne- 
geri Gadjah Mada, agar mengu- 

sulkan kepada fihak atasan pem 
bukaan suatu tingkat persiapan 
pada faculteit Kedokteran, jang 
menerima mahasiswa2 lulusan 
S.M.LA. bg A dan C, dan memes 
berikan kepada mereka didikan 
persiapan kearah peladjaran2 di 
perguruan tinggi Kedokteran. 

Barangkali manfaatnja tidak 
hanja akan dirasai oleh mah 

siswa2 lulusan S.M.A. Bg. A Sa 
C sadja, tetapi akan dirasai djue 
ga oleh para mahasiswa2 lulus- 
“an S.M.A. bg. B dengan angka2 
jang rendah untuk vak2 exact: 

Apalagi pada waktu ini ting- 

kat. persiapan tersebut saja: 
rasai perlu diadakan, karena 
para docenten dan mahaguru2 
pada fac. Kedokteran kebanja- 
kan mengira bahwa mahasiswa? 
|jang 'dihadapinja adalah seting: 
kat pengetahuannja. dengan 
waktu mereka dahulu masuk di 
Geneeskundig Hoogeschool atau 
Ned. Ind. Artsenschool. Sedang- 
kan tingkat: peladjaran di S.M. 
A, bg. B sekarang belumlah da- 

- (mengirimkan beberapa 

   

ALAM keadaan normaal ke Di 
: kekurangannja diambilkan dari 

“Seperti diketahui didaerah 
Jogjapun terdapat pembuatan 
garam rakjat, tapi produksinja 
“belum dapat didjual diluar dae- 

|rah tempat garam itu dibuat. 
Sedang dalam musim penghu- 

'djan penduduk masih terpaksa 
- Imembutuhkan garam Pemerin- 

tah, maka dari Djawatan tsb 
garam 

untuk memenuhi kebutuhan pen- 

duduk. 
Meski sekarang ini untuk dae- 

ta masih ada persediaan garam 

sebanjak 5000 ton, tapi tiap bu- 
lannja dari "Madura diterima be- 

berapa ton dengan diangkut dgn 
kapal dan kereta api jang sam- 
pai sekarang berdjalan dengan 
lantjar. Maka tidak dikuatirkan 

akan kekurangan garam. 

Garam . jodiam untuk 
banteras penjakit krob. 

Sementara itu dalam pembu- 

|atan garam di Madura sebagian 
ada jang diberi jodium. Garam2 
jodium itu dikirim kedaerah2 jg 
penduduknja didjangkiti penja- 
kit ,,krob” (penjakit gondong. 
bah. Djw.). Penduduk jg mem- 
butuhkan -garam jodium sema- 
tjam itu ialah di Bojolali, Am- 
pel, Pakem, Sleman, pada umum 
nja daerah hawa dingin. 

' Pengiriman garam sematjam 
itu menurut petundjuk.dari Dja- 

watan Kesehatan setempat. 

Perumahan, gudang ga- 
'yam masih menjewa. 

Gudang dan perumahan dari 
Djawatan Pegaraman dlm clash 
UH mengalami banjak kerusakan 
akibat aksi bumi hangus. Me- 
ngingat keperluannja, maka ki- 

ni didaerah inspeksi Jogja dan. 
Surakarta ada 105 gudang dan 
perumahan. 6074 dari djumlah 
itu menjewa dari penduduk. : 
Memang dikandung maksud 

an direntjanakan oleh Djawa- 
Pegaraman Inspeksi - Jogja- 

karta dan Surakarta utk men- 
dirikan kebutuhan perumahan 
dan gudang garam, tapi hal itu 
masih tergantung dari pihak 
Djaw. Gedung2 pelaksanaannja 
Beaja untuk keperluan tsb su- 
dah disediakan sebanjak Rp. 2,5 
djuta. Sementara itu di Bantul, 
Kalasan (Jogja), Mesen (Solo) 
sedang dibangun. e 
“Kerugian lain jang diderita 
oleh djawatan tsb di Klaten dgn 
“timbulnja pemberontakan bekas 
Bn. 426. 

Lebih landjut djawatan tadi 
menghadapi produksi garam 
rakjat, sehingga penghasilan da- 
ri djawatan tadi hanja ada 5054 
dari, penghasilan dalam tahun2 
jang sudah2. Meski demikian di- 
akuinja djuga, bahwa pemasuk- 

an'uang Negara jang banjak se- 
lain dari duane, tjukai, dll djuga 
dari djawatan garam. Tiap bu-   

pat disamakan dengan tingkat 

peladjaran di A-M.S/ B atau H 
B.S: B dahulu. 

Djadi dengan: At ersikian ting- 
kat per siapan pada facukteit Ke- 

dokteran tersebut: selainnja ber- 

guna bagi semua mahasiswa jg 
ingin memasuki fac. Kedokteran 

tetapi lulusan S. M.A. bg. A atau 

C. djuga berguna bagi .penam- 
bah pengetahuan mahasiswa2 
lulusan S.M.A. bg. B. 
Mudah-mudahan dengan : dja- 

lan demikian lebih banjaklan 

miahasiswa2 jang memasuki fa- 
culteit Kedokteran, jang berarti 

suatu usaha untuk memenuhi 
tempat jang kosong. dalam P 
naa Kesehatan. 

Terima kasih, 

lan dari Djawatan Pegaraman 
Inspeksi Jogja dan Surakar- 

ta ada uang masuk sebanjak 
Rp. 1.500.000. 

Selain daripada itu pemasuk- 

an garam rakjat tidak sedikit. 
Pabrik sabun, pabrik es jang se- 
mula mengambil garam Peme- 
rintah, kemudian mereka meng- 
ambil garam rakjat. Dengan de- 
mikian djawatan menghadapi 

saingan djuga. 
Tentang. harga garam berke- 

naan dengan situasi ekonomi 
achir?nja, jang mempengaruhi 

besar terhadap harga? barang, 
akan menimpa pula kepada har- 
ga garam, ada kemungkinan 
akan naik harga garam Peme- 
rintah. 

Djawatan Pegaraman   
  

kurangan garam 
Harga garam dapat di pertahanka» ? 

inspeksi Djawatan Pegaraman Jogja dan Surakarta sebulan. 
nja 1750 ton.. Pendjualan untuk penduduk ada 1400 ton, dan 

: datang dari Pati, Djapara, Rembang. Persediaan untuk kl. 4 

“ bulan dalam wilajah Jogja dan Surakarta kini ada 5000 ton. 

“rah inspeksi Jogja dan Surakar- | 

1 nja. 

| ,krisis gezag” 

  

butuhan garam untuk wilajah 

garang rakjat,jang kebanjakan 

donesia Djaw. Pegaraman mem- 
punjai kapal2 sendiri, jang di- 
kemudikan oleh mualim2 kita. 
Dalam hal ini djawatan tsb me- 
ngadakan kursus mualim untuk 
mengisi kekurangan “tenaga2 
mualim. Dim tahun jl abiturient 
S.M.A. B telah. dididik untuk 
mualim, Ta : 

Demikianlah keterangan ke- 
pala Djawatan Pegaraman In- 

speksi Jogja dan Surakarta ke- 

pada K.R. 
Achirnja dinjatakan at bah 

wa. tentang rentjana Djawatan 
Pegaraman akan mendirikan 
paberik soda adalah rentjana 

dari Pusat Djakarta. Kemung- 
kinan paberik itu didirikan di 
Surabaja, tentang beaja dan se- 
bagainja belum dapat diketahui- 

  

MENGATASI KRISIS 
GEZAG" 

Menurut pendapat PARKI 

Berhubung dengan persoalan 
jang dikemuka- 

kan Presiden Sukarno dalam pi- 
dato menjambut 17 Agustus jg. 
lalu, pengurus besar Partai Ke- 

bangsaan Indonesia (PARKI) 

di Bandung telah mengeluarkan 
sebuah statement, jang menjata- 

kan pendapatnja tentang ,,krisis 
gezag” tsb... i 

Untuk kembalikan gezag 
PARKI dalam statementnja itu 
mengandjurkan sbb. pemerintah 
mengadakan zelfcorrektie dalam 
segala tindakannja, disamping 
daja upaja menegakkan kem- 

bali keamanan, harus diambil 
sebagai program utama, djuga 
pemberantasan korupsi dan se- 
gala matjam ketjurangan, mele- 

tahkan dasar perekonomian ra'- 
jat banjak, sebagai dasar dari 
bangunan ekonomj negara selu- 
Suhnja: meletakkan “dasar baru 

kan dasar baru ketentuan hak 
milik tanah, meletakkan dasar 
adanja pendapat umum, jang 

kuat bebas dan baik melalui sa- 
luran2 dewan perwakilan atau- 

pun pers dan siaran pada umum- 
nja, 

Parki berpendapat bahwa ,,kri 
sis gezag” itu adalah pangkal- 

sebab dari segenap perkembang- 

an keadaan sekarang jang me- 
ngetjewakan. Statement Parki 
jang diumumkan itu ditanda ta- 
nganj oleh ketua R.S. Suradi- 

ketentuan perburuhan, meletak- 

      

GibuNg 5 GADJAH 
MADA DI SURA- 

BAJA 
Rentjana biaja perta- 
ma Rp. .10.000.000,-- 

Prof, Purbodiningrat dan Prof 
Notonegoro, masing2 mahaguru 

perguruan tinggi Gadjah Mada 
Jogja, telah tiba di Surabaja 

untuk menerima penjerahan 14 
Ha tanah-di Karangmendjangan 
dari wali kota kotapradja Su- 
rabaja. : 
Tanah tsb. akan dipergunakan 

untuk mendirikan gedung jang 
direntjanakan bertingkat tiga 
untuk fakultit hukum dan sosial 
tjabang Gadjah Mada Surabaja   dengan biaja pertama “Rp. 10.- 
000.000,— dan gedung tsb. akan 

memuat 2000 mahasiswa. Ant. 

KARENA PEMO- 
GOKAN GULA 

Kerugian beribu? 
rupiah, 

Berhubung dengan pemogok- 
an 2 hari jang telah didjalankan 
oleh SBG baru2 ini kini telah di- 
terima beberapa laporan dari pi- 
hak pengusaha paberik gula di 
Djawa “Timur oleh Djawatan 

Perkebunan. 
Dari laporan2 jang sudah di- 

terima itu kerugian tertjatat se- 
bagai berikut : 

Paberik2 Gula:  Asembagus 
Rp.30.000.—, De Maas Rp.25.000, 
Olehan Rp.40.000,—, Redjosari 

Rp.29.000,—, Purwodadi Rp.165. 

000.—, Djarakan Rp.200.000.—-, 
Ngadiredjo Rp.166.000.—, Djati- 

roto  Rp:60.000.—,  Krembug 
Rp.60.000., Watutulis Rp.67.000. 

Di Djawa Timur sadja ada 28 
paberik gula dengan areaal se- 
luas 25.050 ha dengan produksi 
kira2 dalam tahun ini 307.252 
ton gula. Seluruh - Djawa pro- 

duksi dikirakan 467.986 ton. 

  

Ant. 

SETIA KARESIDENAN 
SEORANG AHLI £ 

BEDAH 
Darj djawatan kesehatan in- 

speksi Djawa Timur, didapat 

keterangan bahwa menurut ren- 
tiana, di ibukota karesidenan 
Djawa Timur akan diberi se- 

orang ahli bedah dan sebuah po- 

poliklinik gigi. 
Maksud tersebut ialah untuk 
mendjaga agar penderita2 se- 

gera dapat pertolongan dan ti- 
dak lagi harus pergi kekota 

Surabaja untuk berobat, hingga 
bahaja sakit lebih keras, dapat 
dikurangi dan ongkos pun dapat 

dirmgankan. . 
Kini jang telah mendapat 

ahli bedah hampir semua ibu 
kota karesidenan Djawa Timur 
ketjuai Bodjonegoro dan Ma- 
dura jang sedang diusahakannja 
sedang jang belum dapat poli- 
klinik gigi adalah Besuki dan         redja dan penulis Erom. Ant. Madura, Ant. 

  

Peraturan dim 

umum, 

Peraturan keadaan bahaja te- 
lah diumumkan oleh KMKBE 
Bandung dan kini telah diumum- 

kan lagi kemarin dulu, jang dim 
keterangannja disebutkan bah- 

wa peraturan jang dikeluarkan 

oleh wali kota itu, diadakan 

setelah ditimbang perlu untuk 
keamanan dan keselamatan 

bersama. j 

Ketentuan2 jang ditetapkan 
dalam peraturan tersebut, berisi 
tjara2 pemberian tanda dalam 

keadaan bahaja, keadaan sera- 
ngan dan tanda aman jang pa- 
da umumnja menjerupai tanda2 

peraturan keadaan 

djawatan2 dan 

udara,. jaitu sirere, tongtong, 

bedug, lontjeng. 
Djuga didjelaskan bagaimana 

jang harus diperbuat .setiap 
orang, kendaraan bermotor .dan 
kendaraan tidak bermotor, baik 

diwaktu siang maupun diwaktu 

malam. 
Dalam peraturan keadaan ba- 

haja bagi djawatan2 dan umum 
peraturan jang dikeluarkan wa- 

likota ditetapkan bahwa tiap? 
djawatan dinas, kantor perusa- 
haan, pabrik, kampong, rukun 

tetangga, asrama harus segera 
menjusun regu pertolongan bila 

ada bahaja atau setelah aman 
1 WIDJAJA K. 3 punja kapal. jang sudah lazim diberikan pa- | regu pemberantasan kebakaran, 

faculteit. HSP di Untuk keperluan pengiriman | da waktu jang: lampau, djika | regu keamanan, demikian anta- 

- Ra garam keseluruh kepulauan In- | menghadapi serangan bahaja | ra lain.isi peraturan itu. — Ant. 

MENARA Ta ae aga MN TERAN Pa       
  

  

| wILAJAH DJAWA TENGAH     

sarwono akan Janu di- 
Maka sambil menunggu ke- 

Lt dari Kementerian Kese- 
“hatan, atas perintah idari Inspek- 

Ksi Propinsi Djawa-Tengah, buat 
sementara waktu pertanggung- 
an djawah diserahkan kepada 
Doktef Karesidenan Surakarta. 
Untuk mendjaga lantjarnja pe- 
kerdjaan sehari-hari, diatur sbb: 
Perkundjungan pada Balai2 Pe- 

nis dikerdjakan oleh Dokter Ke- 
pala Djaw Kesehatan Rakjat 
Mudjono. Sastrowirjono. Sedang 
pimpinan. sehari-hari mengenai 

administrasi dan lain2 dikerdja- 
kan Oleh Djtwu-rawat klas 1 
Kem. Kesehatan Daisman jang 

dipekerdjakan pada Djaw., Ke- 
sehatan Rakjat Kab. Karanga- 
njar. 

Siapakah nanti sebagai ganti- 
nja, hingga kini belum at 

| kepastian. — (Kor), 

5.O.B.S.I. TJABANG 
TERBENTUK 

Dalam rapatnja Serikat? 'Bu- 
ruh Tjabang Karanganjar — Su- 
rakarta jang . tergabung dalam 
Induk Organisasi SO B. SJ. 

-baru2 ini sesudah diadakan per- 
timbangan sebaik2nja,. maka te- 
lah berhasil membentuk S.O.B. 
SI. Tjabang “jang susunannja 
pengurus sebagai berikut: 

Sekretaris umum:  Sunarso 
“ (S.B.K.L.), sekretaris Keuangan: 

Mertomukmin (S.B.P.P.), sekre- 
'taris Organisasi: Supardjo (S.B. 
PU » sekretaris Perburuhan & 
Upah: Suwardi (S.B.P.U,), dan 
ena Penerangan & Pn 
dikan: Suprapto (Sarbupri). 
(Kor)   
ngobatan dan soal2 modis teh- 

SEMARANG 
ALBUM INSPEKSI PENDI- 
DIKAN MASJARAKAT 

Untuk Presiden dan 
Parlemen. 

Pada tgl. 24-8-1952 jang lalu 

berangkat ke Djakarta Njonja 
Wirjowratmoko dari Staf .Pim- 
pinan Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat Propinsi Djawa- Te- 

ngah untuk mempersembahkan 
album Kepada Presiden dan Par- 
lemen atas nama seluruh ketu- 
arga Inspeksi Pendidikan Ma- 
sjarakat wilajah Djawa-Tengan. 
“Album tersebut berisi doct- 
mentasi usaha2. Pendidikan Ma- 

sjarakat Djawa. Tengah. 
(K.R.). 

SBPP- MENGANTJAM 
DENGAN AKSI 

Sengketa SBPP 
.Scheepvaartvereniging 

Semarang. 
Sengketa antara Sarekat Bu- 

ruh Pelajaran / Pelabuhan tja- 
bang Semarang contra Scheepv. 
vereniging setempat jg berputar 

disekitar  discriminatie dalam 
soal pemberian gratifikasi dan 
pentjampur adakan antara uang 
gratfikasi dengan uang hadiah 
istimewa (lebaran),  ternjata 
belum selesai. $ 

Dalam suratnja tertanggal 23 
Agustus jang dimaksud. sebagai 
pengumuman, Kepaniteran Tjb. 

SBPP Semarang menjatakan, 
bahwa bila surat pemberian ta- 
hun kepada Seheepv. vereniging 
tertanggal 24 Djuli j.l. selewat- 

nja tempo 3 minggu tidak da- 
pat perhatian dari fihak pengu- 
saha, organisasi itu menjatakan   

  

akan mengadakan ,aksi”, Bagai- 
mana sifatnja aksi tidak dite- 
rangkan. — (Kor). 

BURUH JACOBSON 
MOGOK 

Selama ? hari. 

83 Orang kaum pekerdja Ja- 

cobson v.d. Berg. dan meliputi 
3 kantornja di Semarang, mulai 
hari Senin jl. mengadakan pe- 
mogokan serentak dan totaal 

untuk selama 2 hari. Pengkal 

sengketanja adalah berputar 
disekitar tuntutan kenaikan 
upah. Pemogokan. ini berdasar 
instruksi dari Pimpinan Buruh 

Jacobson di Pusat Djakarta. 
Sementara itu mengenai ini, 

fihak Penjuluh Perburuhan Dja- 

wa — Tengah menerangkan, 
bahwa penjelesaiannja telah di- 
serahkan kepada P. 4 — Pusat 

di Djakarta. — (Kor). 

PENGUMPULAN PADI 
Di DJATENG 

Sampai minggu keempat »u- 

lan ini, pengumpulan padi Dja- 
. wa-Tengah. baru  mentjapai 

61235,044 ton atau 4096 dari 

djatah jang ditentukan semula 

sebesar 150.000 ton. — Ant, 

PURWOREDJO 

1000 GURU AKAN 
MOGSOK 

Mengenai berita tentang akan 
mogoknja guru2 S.R. dapat di- 

kabarkan lebih landjut sbb: 

Sedjumilah Lk. 1000 orang 

guru sekolah .rakjat didaerah 
kabupaten Purworedjo jang ter- 
gabung dalam PGRI setempat 
pada tanggal 25 Agustus kema- 
rin telah mengantjam akan mo- 
gok 2 djam tiap2 hari untuk se- 
lama 3 hari dimulai pada 1 Sept. 

        jang akan datang. 

Sebabnja, karena mereka su- 
dah ,/djengkel” sedjak tahun 
50 belum pernah dapat gadji 

tepat dalam bulannja dan Ke- 
lambatan ini telah beberapa ka- 
li disampaikan pada jang berwa. . 

djib tapi selalu diabaikan sadja. 

Hingga kini gadji bulan Juni 
belum mereka terima. Menurut 

keterangan, selain daerah terse- 
but djuga guru2 sekolah rakjat 
didaerah2 Djawa Tengah, jang 
lain sebanjak I.k. 16.000 orang 

pernah mengalami senidiri sede- 
mikian itu. Sebab2-nja kelam- 
batan ini menurut kantor pusat 
perbendaharaan Djawa Tengah 

jang mengurus gadji mereka, 
karena kurangnja tenaga pega- 
wai2 untuk menjelesaikan man- 

dat2 gadji tepat pada waktunja. 
Selain itu, lambatnja peneri- 

maan daftar gadji dari daerah 
itupun merupakan faktor pula 
jang menjebabkan — lambatnja 
orang menerima gadji. Dikabar- 

|kan ditiap2 kabupaten terdapat 
kantor penilik sekolah dengan 5 
orang pegawai, jang selain me- 
ngurus administrasi pendidikan, 
djuga mengurus daftar gadji ba- 
gi Lk, 1000 orang guru dalam 
kabupaten. — Ant, 

zk 
Dari pihak resmi di Purwore- 

djo diterima tilpun sbb.: 

pai tanggal 1, 2 dan 3. bulan 
September sambil menunggu 
usaha Pemerintah Daerah Ka- 
bupaten jang akan memetjah- 
kan soal ini. Antara lain Pe- 
merintah Daerah. Kabupaten 
bersama dengan seorang wakil 
P.G.R.I, akan mengirimkan dele- 

gasi ke Semarang untuk me- 

nguruskan hal ini. 
Disamping itu pihak Peme- 

rintah Daerah menjanggupkan 
akan memberi pindjaman untuk 

memberi voorschot kepada para   guru, Pemogokan diundurkan sam- | 

  

. MALAM KESENIAN DI 
M.P.P. KRATON 

Untuk mengachiri perajaan2 

Hari Proklamasi 17 Agustus 
1552 jang diadakan oleh Pani- 
tya Kemantren Kraton dengan 

mengadakan resepsi dipendopo 
Ngabean. 

Untuk meramaikan malam 
itu diadakan pertudjukan  do- 
lanan anak2 kampung - dan 
beksan klono topeng Marmojo 
dan Marmadi, Antaredjo mela- 
wap R. Wanoro. Pemain2nja di- 
bil dari pemain2 tari Djawa di- 
kalangan penduduk kemantren 
Kraton itu djuga, diantaranja 
terdapat Raden Bekel Tembong 
dan Atmonadi. SAN 

UPATJARA PEMBA- 
KARAN DJENAZAH 

OKA 
Mendapat penghor- 
matan pembesar2. 

Kemarin siang djam 14.30 te- 
lah dimulai dengan penggalian 

djenazah sdr I Dewa Njoman 
Oka, salah seorang anggauta 
kepolisian Negara, jang telah 
gugur dalam perebutan kekua- 
saan 'Djepang di Jogja pada 

tgl. 7-10 - 45 jl. Upatjara peng 
galian dan pembakaran itu di- 
lakukan dengan sederhana ser- 
ta setjara adat Bali. 

Diantara tamu2 jang datang 
mengahdiri upatjara pembaka- 
ran djenazah sdr Oka tadi nam- 
pak Kepala Kepolisian Negara 

Sudjono dengan beberapa staf- 
nja, Overste Sarbini komandan 

Resimen 13, dan komandan baru 
K.M.K., beberapa kerabat dari 
Bali, anak2 sekolah, pandu dll. 

15 PELADJAR COLLEGE 
GULA NEGARA 

Bekerdja sebagai te- 

naga ahli, 

Menurut Direktur Callege Gu- 
la Negara di Jogjakarta, 15 
orang pengikut pada tahun pe- 

ladjaran penghabisan (tingkat 
II) pada college tsb. dapat di- 
harapkan semuanja akan men- 

dapat idjazah, berhubung de- 

ngan ketjakapan mereka ma- 

'sing2. Sekarang mereka masih 

menghadapi udjian penghabisan. 
Dalam musim menggiling ta- 
hun ini mereka semuanja ber- 
praktek sebagai ahli gula di- 

pabrik2 gula, diantaranja ada 

7 orang jang telah mengada- 

kan ,,ikatan” untuk bekerdja 

pada dua buah direksi, sedang 

jang belum mengadakan ikatan 

sematjam itu. bekerdja sebagai 

volontair. 

Demikian berita dari Ke- 

menterian Pertanian — (Ant.). 

Rp.240.000,— UTK. BELI   
keadaan bahaja 

di Bandung 
ERHUBUNG dengan diumumkannja 
bahaja bagi umum dalam daerah KMKB Bandung, wali kota 

kepala daerah kota besar Bandung, tgl. 25 jang lalu mengu- 

mumkan pula peraturan keadaan bahaja bagi 

KOMPLEX BAG. HOR- 

WANGMANGU 
Menurut keterangan Kepala 

Laboratorium kesehatan Daerah 
Djawa Tengah Selatan di Jogja- 

karta sdr. Supadi, untuk ke- 

perluan bagian Hortus Medicus 
di Tawangmangu, jaitu suatu 

bagian daripada Laboratorium 

ter, sebut. Kementerian Keseha- 
tan telah membeli tanah serta 
rumah sebesar  Rp.240.000,—. 
Pemimpin Bagian Hortus Medi- 
cus adalah R. M. Santoso. 

Sementara itu untuk bangu- 

nan Laboratorium Kesehatan 
Daerah-kini sedang diusahakan 
tanahnja di Jogjakarta. 

RADJIO DAPAT HA- 
DIAH SEPEDA 

Oleh Pengurus Langen Krido 
Budojo di Sleman baru2 ini te- 
lah diadakan undian jang dita- 
riknja pada. tanggal 24 - 8 jl. 
dengan disaksikan oleh Instan- 
si2 Pemerintah, terutama Ke- 
polisian Negara bertempat di 
Kab. Sleman (Ambarukmo). 

Hadiah No. 1 berupa sepeda 

telah djatuh ditangan Radjio 

Karang Djambe Kap. Kotagede. 

Hasil “undian tsb untuk. mes 

nguatkan organisasinja, 

Selandjutnja besok tinpial 

31 -8 LK.B. akan mengada- 

kan pertundjukan wajang orang 

bertempat di Ambarukmo de: 

ngan tjerita ,,Kongso adu dja- 

go”. — (KR), 

GERAKAN KAUM IBU 

BERENANG 
Baru2 ini ,,Segerombolan Ka- 

um Ihu Berenang” jang selama 

& bulan ini dipelopori oleh Ibu 
Sri Mangunsarkoro mengadakan 

pertemuannja. 
Pertemuan itu berhasil mendi- 

rikan sesuatu perkumpulan ber- 
enang untuk Kaum Ibu di Djo- 

kjakarta, 
Perkumpulan ..MINA KRIDA" 
tadi bertudjuan membentuk dji- 
wa sportief dan teguh untuk 
mengatasi segala kesukaran hi- 

dup, dengan djalan keolah-raga- 

an jang sehat. 5 
Sebagai penasehat dipilih nj. 

Sri Mangunsarkoro. sedang ke- 

tua Mina Krida njo. Suharto. WK, 

ketua nj. Iskandar, penulis I dan 

bantu : nj. Bustanim, dan pela- 

tih : nj. M. Rietberg. (technik). : 
  

. Ma Tonton an malam ini: 
LUXOR: ,Fourteen ' Hours”, 

Paul Douglas, Richard Bau- 
sehart. 

SOBOHARSONO: The Prince 

And The Pauper”, Brrol 
Flynn, Claude Rains. 

SENI SONO: Station West”, 
Dick Powell, Tane Greer,   

| 

REX : ,Samson 'and  Delilah”, 
Hedy Lamarr, Victor Ma- 
ture. 

RAHAJU : Hotel Sahara”, 
Yvonne De Carlo, 
Peter Ustinov, 

INDRA : ,Djuwita”, Kasma 
Booty, P, Ramlee, 

.. TUS: MEDIGUS TAniss:1 

IInja. Supeno dan Sutrasno, pem



        

      

» 

kan Merata jang alternatif. .  |lal 
Djalan jang pertama | ialah me- |r h 

semata2 | ker 
atau terutama kepada lapangan | ik 

. neter jang bersifat operatif, se- 

| perimbangan2 
| Kat pada waktu in adalah de- 

Kat menang benangan 

Paketan" 

“ai ar dunia, ja 

mundur an Jang dak se 
Untuk mengatasi Kesahan 

.dan kegen an pada keuangan 

  

Tan na,   

musatkan perhatian 

keuangan dan moneter, dengan 

mengutamakan kepentingan? 
kas negara dan anggaran belan- | 
dja, Hal, ini berarti bahwa dalam | 
waktu jang pendek harus: didja- 
lankan tindakan2 keuangan mo- 

perti misalnja: pindjaman pak- 
saan, baik dengan tjara pembe- 
kuan. saldo2 pada bank2 atau 
dengan tjara paksaan untuk me. 
ngurangi djumlah uang chartal 
jang beredar dalam masjarakat | 
(ataupun -kedua-dua atjara), 
penilaian baru terhadap mata 
uang, pemetjatan tenaga ma- 
nusia. setjara besar 2an diberba- 
gai2 1 , dan sebagainja. 

Djalan j jang lain jang dapat 
Kita tempuh, ialah: menekan ti- 
tik berat dan perhatian kebi- 

terhadap — kepada 
mendorong perluasan kegiatan2 
ekonomi, .mengorganisir dan 
Mena waepp3 produksi, 

| Melihat NA dan kenjata- 
an jang dihadapi masjarakat 
Indonesia dewasa ini, maka pe- 
merintah berpendapat, . bahwa | 

djalan jang. kedua itu sebaiknja 
ditempuh untuk mengatasi ke- 
sulitan dan kesukaran, dan un- ' 
tuk mendjamin kepentingan 
umum baik dilapangan pereko- 
nomian maupun dilapangan keu- 

Gan moneter. Lagi pula 
pemerintah 'berkejakinan, bahwa 

i lam masjara- 

  

mikian. rupa, sehingga tidak 
mungkin untuk. melaksanakan 
djalan jang pertama jaitu me- 
ngatain Ela da Kena 
Gan moneter jang bersifat opera- 
tif serta manipulatir dengan risi- 
ko membahajakan apparatur 
produksi ataupun kegiatan eko- 
nomi seluruhnja jang menudju 
kearah keseretan didalam roda 
ge a dan Naa 

“Sebaliknja, berhasil atau ti 
daknja kebidjaksanaan pemerin- 
tah dilapangan perekonomian-ke 
“uangan dikemudian hari sebagai 
dasar untuk. menjehatkan keu- 
angan negara, adalah tergan- 
tung,sekali daripada sampai be- 
Tapa Ya usaha perluasan 'ke- 

  

ak CRISIS KEKUATAN m Ba 
Pemain tjatur jang pada 

permulaan sudah kliru me- | 
njusunnja stelling, maka ke- 
keleruam ini pada permulaan 
permainan 3 tidaklah terasa. 

, .stabiliteit di dalam Stoiting 
terantjam. 

: »Menggetuni” kekeliruan 
jang telah lampaw ? Tidak. 

berguna, apabila kalau me- 
ngingat bahwa semua. set 

dalam permulaan permain- 
an didjalankan menurut bi 

“ta2 jang luhur. 

' Pemain jang menghadapi 
.crisis kekuatan, biasanja 

: mengambil taktik ,,to make 
«the best of it”. Diatas pa- 

It "pan tjatur biasanja ma- 
ea -ada sementara benda 

A
e
 

  

   

| ,avontuuntijk”. Dengan 
amat hati2 benda2 ini di- 

| pergunakan untuk mentje- 
gah meletusnja crisis. Tji- 

.ta2 jang. muluk2 terpaksa 
4 di kutangkan, set specula- 

F tief. tidak lagi di djalankan. 
| Maka hukum tjatur masih 

“dapat mengidinkan taktik 
.»to make the best of'it” ini 
nah menstabiliseer stel- 

inam sudah berpu- . 

3 maka roda itu akan ber 
utar terus, roda krisis ti- 

“dak mendjadi ketjualjan.. 
. Adakah. lontjeng berdjalan 

.h kembali ?. imi memang be- |, 
| tuli Lontjeng riwajat tidak | 
dapat Tan kembali. 
Tetapi jeng .memper- 
ubaiki stelling” bukan lon- 
tjeng-riwajat, dapat di stop 
sebentar untuk di-stel me- 
nurut mestinja.— 
“Apalagi Tontjeng crisis | ad 

, “ WIRANINGRAT 
B3 

  

      

negara dalam keadaan jang an 

  

“jang kedudukannja tidak I| 

i biasanja kalau ro- : 2 

akan dapat 

   

  

    

  

   
   

    

     
   

     

    

  

n ke- 

: sempatan bekerdja serta tarn- 
bahar 

  

3 ngguh2. Hal inilah jg 

kan mkn ga ak untuk 
1 ag la- 

18 dag merapunja pe- 

jakinan, kesedaran serta 

uunttik setjara aktif 

  

umum dan produksi, berictiar 
sekeras-kerasnja untuk mem- 

ahajakan proses @eanori 
produksi. 2 

— Dalam Sesi ini pemerin- 
tah hendak menegaskan, bahwa 
ketenteraman atau kegaduhan di 
lapangan perburuhan berpenga- 

4 -K Kashani : : 

- 

ASHANI, 
tah Iran sekarang, hari 

nakan 

Kashani mengemukakan pen- 

dapatnja itu kepada kuasa 
usaha Perantjis, dalam mana 
hadir djuga warna Juar ne- 
ET, 
Menurut Kashani,- tak la 

lagi Iran sanggup menjelesai- 
kan soal minjaknja. Dikatakan, 
bahwa Mexico membutuhkan 
'wakttu 9 tahun untuk membe- 
reskan kekatjauan jang diting- 
'bulkan oleh nasionalisasi mi- 
injak dan meramalkan, bahwa 
Iran a ' dapat menjelesaikan 

iatan ekongrni, Bi caran ke- 

n produksi dapat ter | 

5 endjamin kepentingan 

pendeta gangguan jang mem- | 

dan 

        

pening 3 hanjak Maka 
itu golongan buruh, sebagai go- 
longan. jang -bertanggung . dja- 

an 

  

nja sadar pula 'atas kenjataan, | 

bahwa seluruh kepentingan ma- 
sjarag itb: dan it . Indonesia 

ag an (usaha dila- 
pangan 2 dan produksi. 

Dalam pada Non bahan 
bahwa, hak mogok sebagai sen- 

  

     

     

   

ndang semata-mata 
. kepentingan golongan 

sendiri, lepas. dari kepentingan2 

| lain dalam. masjarakat umum- 
nja. 
Lain dari itu as mengu- 

rangkan ketegangan jang seka- 
rang terdapat dilapangan keu- 

angan negara, Maka tak dapat 
dihindarkan lagi, bahwa dimasa 

depan: tjadangan moneter (,,mo- 
netaire reserves”) berupa emas 

  
Gan devisen untuk sebagian ter- 

| paksa harus dipergunakan. 

Selandjutnja sudah mendjadi 
keharusan pula bagi pemerintah 
untuk mengadakan penghemit:   ruh amat atas produksi bagi ke- 

  soal: jak" dalam” wa' 1 aa 
lebih singkat. 

Islam — Katholik Tn 

munisme. 

Selandjutnja Kashani menja- 
takan, bahwa kaum Katholik 
:dan Islam bisa mengadakan 
fron melawan Komunisme dan 
mnperialisme.. .,,Kaum Katholik 

| telah mengu urkan tangan per- 

sahabatan Kepada saja. Saja ' 
harap suatu front Katholik — 
Islam kelak dapat menghan- 
tjurkan Komunisma dan Imper 

rialisme di dunia ini, ,,demiki- 
an Kashani, jang seperti. dike- 
tahui dn, .pemimpin igama Is- 
ten, 
“,Djika that imperialis tidak 

' mentjampuri Iran, maka orang 
F tak usah takut Iran mendjadi 
negara Komunis. Tetapi bila 
“Iran gagal kneongai kemerde- 
kaan sepenuh — penuhnja, ma- 
ka djalan satu2nja bagi Iran 

z San mendjadi 
.nis”, demikian Kashani menga- 
tehut Me en apa — Ant. 

: UP. 

KAPAL BARANG TER- 

  

da | Ke BAKAR DITENGAH 
- LAUTAN. 

msi udara Amerika Se- 

rikat hari Senin jl. menerima 

kabar dari sebuah pesawat ter- 
bang kepunjaan kongsi ,,Pan 
American Airways”, bahwa pa- 

da kira2 50 mil dari pantai New 
Foundland kelihatan sebuah ka- 
pal barang jang sedang menjala- 
njala terbakar. 
Pada'kapal tadi tidak tampak 

tanda2 bahwa masih ada orang 
diatas geladaknja, dan djiiga Se- 

tarnja. Belum lagi diketahui ka- 
pal negeri mana jang terbakar 
ditengah laut tadi. — Ant. - UP. 

  

"EKSPEDISI DJEPANG 
KE HIMALAYA 

terdiri dari 5 orang Djepang pa- 

da hari Senin jl. telah bertolak 

| dari Tokyo ke Nepal dengan me-. 

numpang pesawat terbang, un- 

tuk. mempersiapkan ekspedisi 

pertama dari Djepang sedjak pe- 

.tjah perang dunia ke-2 jang hen- 

dak mendaki Gunung Himalaya. 

Ekspedisi tersebut diharapkan 
memulai dengan 

usahanja pada musim panas jg 
akan datang, dan akan terdiri 

| versitet Kyoto dan Perhimpun- 
an Alpin Djepang. 

Diketuai oleh prof. Imanishi 
dari Universitet Kyoto, rombo- 
ngan pertama tersebut akan 

| mempeladjari tempat serta ke- 
|adaan2 iklim dari puntjak Hi-   pang, — Ant. - UP, : 

  
negara Komu- | 

'kotji2-pun tidak tampak diseki- 

Rombongan pendahuluan jang 

dari 20 orang Alpinis dari Te hi | 

| malaya. Ekspedisi ini akan me- 
rupakan usaha jang ke-2 kalinja 
jang akan dilakukan oleh Dje- 

an salernanga dan sekeras-keras- 
nja. 

Pn Tana an 

, 

Iran di dapat diadi. negara 
"2. Komunis: 

Bila tak dapat laksanakan tjita2 nasionalnja 
jang ksicrupaken orang kedua dalam. pemerin- 

Senin jl. menerangkan, 
Iran akan djadi negara Komunis djika tak dapat melaksa- 

tjita2 nasionalnja. Tetapi Iran dapat mentjegah.antja- 
man Komunis djika kaum im-perialis tidak ikut tjampur ta- 
ngan di Iran, demikian Kashani. 

bahwa 

  

Mahkamah tinggi par- 
lemen Afrika Selatan 

Se Mulai bersidang. 

Mahkamah tinggi parlemen 
Afrika Selatan hari Senin jl. 
telah mengadakan sidang jang 
pertama kalinja,- dibelakang yua 
tu tertutup. - 

Anggota2 mahkamah ini. ter: 

diri dari anggota2 madjelis ren- 
dah dan tinggi. — tetapi hanja 
jang menjokong “perdana men- 

.| teri Malan saja. 
Dalam pada itu maNkamah 

mempertimbangkan pernjataan 

PM Malan, supaja mahkamah 

tinggi parlemen membatalkan 
putusan mahkamah appel. Se-" 

perti diketahui, ketika permu- 
laan tahun ini mahkamah appel 
Afrika Selatan — jang ketika 
itu masih.merupakan mahkamah 
tertinggi — menjatakan tidak” 

Ksah suatu undang2 jang dise-” 
tudjui oleh. :parlemen, jang 
menghendaki. supaja orang2 
kulit berwarna  (— bukan 
bangsa Eropa) dihapus nama- 

nja dari daftar pemilihan ang- 
gota. parlemen, | “ketjuali apa- | 
bila memilih ' orang2 ' bangsa " 
Eropa. — Ant: Rtr: 5 

31 bELEGASI INGGE- 
RIS KUNDJUNGI RRT 

Delegasi Inggeris terbesar jg 

pernah” akan kundj BEP, 
termasuk 4 anggota, parlemen, 
6 sardjana, 3 wanita rumah 
tangga dan ahli2 ihukum, hari 
Senin telah berangkat dengan 

  

| king. 
Delegasi tersebut. jang terdi- 

ri darj 31 orang anggota dari 
Perhimpunan Persahabatan Ing- 

ngi RRT selama satu. bulan 
atas undangan pemerintah RRT. 
Diantara anggota Partai Buruh 
sajap Kiri Inggeris terdapat 
Sidney Silverman dan Desmend 

wab dalam ma sja kat hendak- 4 

achir dari buruh, tidak 

pesawat taara. menudju. ke. Pe-- 

Dewan Ne Mesir 

'Djenderat Muhammad Nadjib 
| hari 

sedang mempeladjari kemung- 

kinan untuk mengamandemen 

undang2 dasar tahun 1823. 

her minta nasehat para ahli 
perundang - undangan . Mesir 
tentang kemungkinan supaja 

 Madjlia: Kontituante bersidang, 
untuk menindjau . kembali Yk 

| dang2 dasar. 

   gerakan untuk - mengadakar 
amandemen. dalam undang2 da- 

ditudjukan 
radja dikurangi, chususnja 
mengenai hak radja untuk mem- 
bubarkan kabinet dan parlemen. 

Tentara, pemerintah dan pers 
Mesir pada umumnja tjondong. 
kearah perobahan2 tadi, tetapi 
menurut. dugaan, langkah2 se- 
tjara aktif untuk melaksanakan 
nja “baru akan did jalankan, 
apabila perobahan2 sistim pem- | 
bagian tanah jang diusulkan 

dah selesai, — Ant. HE 

INDIA AKAN KAN AKUI RA- 
DJA MESIR & SUDAN ? 
Dutabesar Mesir untuk India 

Ismail Kamil hari Senin ini me- 

ngatakan, bahwa India sudah 
ambil putusan untuk mengakui 
tjita2 Mesir, untuk. mempersa- 
tukan Mesir dan SyAAN : dibawah 
mahkota Mesir. 

Kata Ismail Kamil kepada 
pers, India akan akui gelar 
baru radja Mesir-— jaitu Radja 
'Mesir dan Sudan — tetapi me- 

berhak. menentukan nasib sen- 
diri. — Ant. UP. 

KUMPULAN PERANG: 
KO FAROUK 

Panitia, jang bertugas men- 
daftar harta benda bekas radja 
Farouk, mengumumkan hari | 

Senen bahwa perangko2, . jang 
telah dikumpulkan oleh Farouk, 
semuanja berharga $ 16.800.000. 

  

seluruh dunia mempunjai agen2, 
jang setiap hari mengirim ke- 

padanja De perangko. 
Ant. - UP. 

KANAN LAWAN KIRI 
Di Teheran. 

Berita2 jang sampai di Tehe- 
ran pada hari Senin' jang latu 
mengatakan, bahwa pada hari 
Minggu telah terdjadi ker ibutan 

di Kashan Iran) bagian tengah 

Dalam peristiwa itu sedjumlah | | 
toko2 dapat kerusakan dan ba- 
njak penduduk kota mentjari | 

an. Ant. Afp. 

ISTANA CAODAI Di: 
LEMPARI BOM 

Istana pemimpin agama Cao- 
dai didekat Pnempenh, Kambo- 

  

dja, hari Sabtu jl. telah dilem- 
pari bom, hingga menimbulkan 
kerusakan besar. 

Perlu disebut disini, bahwa 
kaum Caodai tahun ini memi- 
hak pada Perantjis dalam pepe- 
rangan melawan Vietnam Ho, 

— Ant.-UP 

SELURUH PENDUDUK 
"KAMPUNG BUNG-: 

KEM" 
Dipindah ke kamp 

“penahanan. 
Permatang Tinggi, sebuah 

kampung jang berpenduduk 79 

orang dan terletak dipropinsi 
Wellesley, Malaya barat-laut, 

telah mengabaikan ultimatum 
Komisaris- tinggi Inggeris di 
Malaya supaja memberikan ke- 
terangan2 perihal -pembunuhan 

atas diri seorang pegawai pa- 
mongpradja Tionghoa serta pem 

bunuhan2 lainnja. 

Ultimatum tadi memerintah- 
kan, supaja dalam tempo 4 hari 
tiap penduduk kampung -tadi 

bersikap netral. 

! mengisi suatu daftar pertanja- 
geris— RRT akan mengundju- Lan mengenai kegiatan2 gerilja 

“Komunis. 
Oleh sebab itu maka 66 orang 

dari djumlah 79 penduduk Per- 

matang Tinggi hari Senin jl. di- 
pindahkan kesebuah kamp ta-     Donelly. — Ant. - UP. 

4 
“ S Pang 

Inggeris. 2 

Seperti diketahui, “indis mula2 
memperbolehkan pihak Inggeri is 
untuk mendaftarkan 
Gurkha didalam wilajah India 

gua keperluan tersebut tadi. 
Didapat keterangan bahwa 

pemerintah India sudah membe- 
ritahukan keinginannja kepada' 
Inggeris dan Nepal (tanah air 
“bangsa Gurkha) untuk meng- 
hentikan pemberian fasiliteit2 
tadi jang mulai dimaksudkan 
sebagai tindakan sementara sa- 
dja oleh India. 

' Achir2 ini pemimpin2 semua 
partai oposisi dalam parlemen 
India mendesak penghapusan 
kelonggaran2. pengerahan tena- 

'ga Gurkha dengan alasan bahwa 
"pengerahan serdadu2 -Gurkha 
ntuk melandjutkan imperialis-   “me an di Malaya” didalam 

India itu berarti pelang- 

2 

wilaja Kai 

orang 23 

hanan. — Ant, - AFP. 

Pengerahan serdadu? Gurkha 

2... harus dihentikan 
Karena rupakan pelanggaran 

| kedaulatan India. 

| MENURUT kalangan“jang mengetahui di New 
hari Senin jang lalu, pemerintah India 

putusan untuk menghentikan pemberian kelonggaran kepada 
Inggeris dalam hal Pena an serdadu? Gurkha untuk tentera 

Delhi pada 
telah mengambil 

garan Mpen intan India” Ant. 
AFP. 

Peladjar? doatlmhnau 
protes.. 

Pada .hari Minggu para pe- 
ladjar di Kathmandu, ibu kota 
Nepal, telah mengadakan de- 
montrasi protes atas pengera- 
han orang2 Gurkha, jang digu- 
nakan untuk melakukan ,,pe- 
rang kolonial” di Malaya. 

Sumber2, jang dapat diper- 
tjaja di New Delhi mengatakan 
bahwa pemerintah India telah 
memberi tahu pemerintah Ne- 
pal dan pemerintah Inggeris 
tentang keinginan India untuk 
menghentikan — fasilitet2, jang 
telah diberikan kepada Inggeris, 
untuk - menggunakan  depot2 
pengerahan tenaga India. --   Ant, UP, 

Hendak mengaman- | 
demen U.U.D, 1923. 

Senin ini mengumumkan, 

bahwa Dewan Negara Mesir 

“Dalam pada itu PM Aly, Ma- 

Sedjak Farouk turun tachta, 

sar semakin kuat dan terutama | 
supaja kekuasaan | 

oleh Djenderal Nadjib itu Su- | 

ngakui pula bahwa rakjat Sudan- 

'Dikatakan bahwa Farouk di- | 

| Sovjet itu dengan 

nunggu 

minggu ini, 
  

  antara golongan kanan dan kiri. | 

erlind It di Kepolisi- | - 
p Pai Patung Senin jang lalu menindjau nota 

sesudah beberapa-tahun lamanja 

     

  

2 SERUAN D DEWAN-PEM.. 
BELA PERDAMAIAN” 

“RRT 
Dewan Pembela Perdamaian 

dari RRT dalam pesannja jang 
disampaikan kepada semua De- 
'wan2 Pembela Perdamaian se- 

Turuh dunia, minta kepada me- 

reka supaja mengambil tinda- 
kan2 untuk menghentikan pe- 
ngeboman2 atas kota2 Korea 
Utara oleh angkatan udara A- 
merika, demikian K. B. Sovjet 
"Tass”, jang mengutip K. B. 
RRT "NCNA» dari Peking. 

Dalam kawat tadi diandjur- 

kan supaja mereka serentak 

mengambil tindakan? jang te: 
gas uuluk mentjegah kaum 

agressor Amerika melakukan 
|rentjana djahatnja untuk meng 

|ihantjurkan umat manusia serta 
peradaban selur uhnja. Ant. Afp. 

OCHOA DITAHAN 
Dinas  penjelidikan militer 

 Cuba pada hari Minggu jg latu 
telah menangkap Millo Ochva, 
ketua partai ortodox, sehabis 
Ochoa selesai mengutjapkan pi- 
Gato, jang disiarkan oleh tele- 
Visi. 
Dalam pidato tersebut Ochoa 

menuduh bahwa presiden Cuba, 
Batista, menggunakan kas ne- 

gara bagi kepentingan diri sen- 

diri dan menjatakan bahwa da- 
Jam tahun depan djika pemilih- 

an umum diadakan Batista ten- 

tu tidak berkuasa lagi. Ant. UP. 

  

  
3 

' Komentar resmi pertama Ing- 
geris mengenai nota djawaban 

Sovjet itu menggambarkan nota 
ter "sebut sebagai propaganda be- 

laka, jang mentjerminkan tak 
adanja kesungguhan keinginan 
dari Kremlin untuk mentjapai 

penjelesaian mengenai soal utk 

mempersatukan seluruh Djer- 
man. 

Amerika, Inggeris dan Peran- 

tjis akan wmempeladjari not 
hati2 dari 

Segala sudut, sebelum memberi- 

kan djawabannja, Sementara itu 
perdana menteri Winston Chur- 

Chill mempeladjari  djawaban 

'Sovjet tersebut, tapi akan me- 
kedatangan menteri 

Juar negeri Anthony Eden dalam 

sebelum mengada- 
Ikan kontak dengan Washington 
aan Paris. UP, 

Reaksi? Pers. 

hoon Perantjis pada hari 

Sovjet “jang " baru mengenai 
Djerman dengan perasaan skep- 

tis dan menjesal meletakkan 

tekanan kepada tak berhatsilnja 
penukaran2 nota mengenai Per- 

djandjian Perdamaian- dengan 

“Djerman jang dimulai sedjak 

tanggal 10 Maret tahun ini, dgn 

usul jang mula2 dikemukakan 
oleh Sovjet untuk mengadakan 

suatu konperensi 4- Besar. 
2 Harian, ,le Papulaire” jang 

berhaluan sosialis dan ,,1 'Auro- 

re” jang kanan berpendapat, 
bahwa meskipun hanja terdapat 
.kemungkinan2 jang ketjil untuk 

mengadakan pembitjaraan jang 

akan membawa hatsil, akan sa- 
lahlah bilamana kemungkinan2 

itu tak ditjobanja. 

»le Figaro” jang djuga ber- 
hajuan kanan berpendapat, bah- 

i wa nota Sovjet sama djuga ku- 

rang memberikan harapan se- 

perti nota2 jang dikirimkan se- 
belumnja, Mula2 Sovjet Uni ber- 

pendapat supaja soal2 pemilihan 
Gibitjarakan terlebih dulu, te- 
tapi kini mereka  merobahnja 

dan mendahulukan soal persia- 

pan perdjandjian, perdamaian, 
suatu soal jang tak  mengan- 
dung sesuatu kemungkinan utk 

dapat diselesaikan dengan tjepat 
masaalah 'Djerman. Demikian 
AFP, 

Reuter mewartakan dari Lon- 
don, bahwa pers Inggeris pada 
pokoknja menjatakan penjesa- 

lannja dengan isi nota baru 
Rusia mengenai kesatuan Djer- 

man, 
,honden Times” mengatakan, 

“bahwa meskipun nota baru akan 
dipeladjari dengan saksama, na- 

mun hanja memberikan sedikit 
harapan. Sekali lagi adalah me- 
rupakan soal negara2 Barat utk 
menundjukkan, bahwa pembagi- 

an Djerman bukanlah maksud 
mereka. ' 
Manchester Guardian”  me- 

njatakan, bahwa dewasa ini tak 
ada dasar untuk persetudjuan. 

Adalah  meragu2kan, apakah 
pemerintah Sovjet menghendaki 
suatu persetudjuan. 
News Chronicle” memberikan 

saran, supaja Barat mengata- 
kan, bahwa ia bersedia menga- 
dakan pembitjaraan2 4- Besar 
dalam bulan Oktober jang akan 
datang, dengan sjarat, bahwa 
soal Komisi Pemilihan ditempat- 
kan pada nomor Ny Ang dalam 
agenda, 

Daily Telegraph" mengata- 
kan, bahwa nota Sovjet jang 
terachir tidak merupakan suatu 
kemadjuan djika dibandingkan 

dengan nota2 jang sudah2, 
: Sementara itu harian Sovjet 
.Pravda” dalam komentarnja 
pada hari Senin terhadap nota 

Sovjet jang terachir kepada ne- 
gara2 Barat mengatakan, bahwa 
'nota itu memberikan kemung- 

|kinan2 jang baru bagi penjele- 
saian masaalah Djerman. Dite- 
rimanja nota tersebut oleh ne- 

gara2 Barat akan merupakan 

suatu langkah kedepan jang 
penting bagi kepentingan Djer- 

man, Eropah dan perdamaian   

PENDAPAT RAHASIA 
AKAN DITJOBA 

Di Australia. 

Harian Melbourne Herald” 

mewartakan hari Senen jg lalu 

bahwa tak lama lagi didaerah 
pertjobaan rocket di Woemera 
(Australia Selatan) oleh sebuah 

pesawat ,,Superfortress” - ang- 
katan udara Inggeris akan di- 
tjoba suatu pendapat rahasia, 

Dikatakan. bahwa pesawat 

pembom tersebut, jang akan be- 
rangkat dari Inggeris ke Aus- 
tralia dalam bulan ini djuga, 
selain mendapat perintah untuk 
mentjoba pendapat baru itu, 
djuga akan dipergunakan untuk 
melihat hasil2 pertjobaan sen- 
djata.atom Inggeris, jang akan 

  

diadakan dikepulauan  Monta 
Bello. — Ant. Rtr. P 

PESAWAT '"'HERMES"' 
DJATUH DEKAT 

SICILIA 
Inggeris ,,Hermes” hari Senen 
jl. telah djatuh dalam laut dekat 

Trapani (Sicilia Barat) karena 
2 dari 4 buah mesinnja telah 
berhenti bekerdja. 

Pesawat tadi ada dalam pe- 

nerbangan dari London menudju 

Malta dengan membawa 57 
orang penumpang. 49 Orang te- 
lah dapat tertolong, 3 orang di- 

ketemukan mati sedangkan 5 

orang masih hilang. — Ant. Afp.   
3- Barat akan peladjari 

usul2 
BESAR BARAT akan memulai rundingan?-nja. berturut? 
dalam minggu ini mengenai usul? Sovjet. paling belakang 

jang menghendaki supaja diadakan pertemuan 4- Besar, demi- 
kian dinjatakan oleh pembesar? Inggeris hari Senen jang lalu. 

Sovjet 

dunia. 
Demikian  tadjuk rentjana 

»Pravda” jang disiarkan oleh 
kantor berita ,,Tass” dan jang 
dapat ditangkap di London. — 
Ant. - Rtr. 

SERILJA KUOMINTANG 
SERANG PELABUHAN 

Dekat Wenchow. 

Pers di Taiwan hari Senin jl. 

mengabarkan, bahwa suatu pa- 
Sukan gerilja Kuomintang jang   kuat, jang diangkut dengan ka- 

pal, telah mendarat didekat 

Chinchenwai, sebuah pelabuhan 

ketjil pada udjung selatan Teluk 
Wenchow. 

Berita lain menjatakan, bah- 
wa operasi tadi berarti. babak 
baru dalam strategi gerilja 

Kuomintang, “jang tidak lagi 

terikat oleh keputusan Truman 
jang ,,menetralisasi”. Sementara 

itu pers Kuomintang meramal- 

kan bahwa RRT akan memper- 

giat usahanja untuk membasmi 
pasukan2 Kuomintang serta ge- 
rilja didaerah perbatasan Yun- 
nan. — Ant. AFP. 

DJENDERAL CLARK 
SANGKAL 

Panglimabesar pasukan2 PBB 

di Korea, Djenderal Mark Clark, 

hari Senin jl. dengan mentah2 
menjangkal bahwa gelombang 

kedjahatan jang dilakukan oleh 

pasukan2 PBB “dan serdadu2 

  

Amerika di Djepang kini ber- 
tambah besar. . 

Menurut Clark, 'kedjahatan2 
jang dilakukan oleh pasukan2 
jang dipimpinnja itu dalam bu- 

lan2 belakangan ini malahan 
berkurang. Pernjataan Clark ini 
merupakan djawaban terhadap 
» Federation of Bar Associations” 

Djepang, jang ketika hari Sabtu 

minta supaja Clark memerintah- 
kan disiplin jang lebih kekang, 
untuk mentjegah mendjalarnja 

kedjahatan dikalangan serdadu? 
PB —— Ant. AFP. 

EISENHOWER 

T'jalon partai Republik itu me- 

nuntut supaja pemerintah Ame- 

rika memberi peringatan djelas 

dan tegas kepada Sovjet Unie.   peringatkan Amerika. se-kali? 
tidak akan puas selama ,,gelom- 
bang Komunisme” agpressip be- 

perbatasannja. 

Walaupun demikian, Eisenho- 

wer berpendapat Sovjet Unie 

belum bersedia untuk memulai 

perang dunia ketiga. 
3 Bentjana utk hadapi 
Sovjet. . 

Bisenhower kemudian menge- 

mukakan: 3. rentjana untuk 
menghadapi Sovjet: 1. Ameri- 
ka harus membentuk pasukan? 
keamanannja dengan kekuatan 
offensif jang sedemikian, hing- 
ga Kremlin merasa takut akan 
mendapat hukuman, bila ia 
memperkosa perdamaian: 2..ha- 

rus diadakan kerdja sama lebih 
besar serta persatuan dengan 
seluruh "dunia merdeka”: 3. So- 
vjet Uni harus diperingatkan, 
bahwa Amerika Serikat sekali? 
tak akan mengakui kedudukan 
tetap dari Sovjet Uni di Eropa 
Timur dan Asia, 

Demikian rentjana tjalon da- 
lam pemilihan presiden Anieri- 

ka jang akan datang dari Par-   tai Republik itu, -— Ant, “ AFP, 

$ 

Sebuah pesawat penumpang | 

“.. HALAMAN 4 

  

Djuga ikut serta hadir Mr. 
Parvin ahli tehnik T.C.A. jang 
sedang berada di Indonesia, jang 
olehnja diberikan pendjelasan 
mengenai tjara2 menjempurna- 
kan organisasi tani dan gamba- 

KEBAKARAN DI 
SAPPORO 

3. Orang tewas, 
22 orang luka2. 

Dalam kebakaran, jang ter- 
djadi. disebuah restoran besar di 
Sappore (Djepang) pada hari 

Senen pagi jl. telah tewas 8 
orang, diantaranja 7 orang wa- 
nita, dan 22 orang mendapat 
Tuka2. 

Kebakaran tersebut timbul 
pada djam 3.30 pagi waktu se- 

mua pegawai restoran tadi se- 

dang tidur dalam gedung resto- 

ran tersebut, jang bertingkat 4. 
Ant. - UP. 

  

KAMP DELEGASI PBB 
TERENDAM AIR 

Kamp terdepan dari dele- 

gasi gentjatan sendjata PBB 

pada hari Senin jl. telah teren- 
dam air sama sekali disebabkan 

oleh meluapnja air sungai Imjin 
dengan tiba2, tetapi semua pe- 

gawai dan peralatan dapat di- 
singkirkan dengan selamat dan 
sebuah kamp baru telah didiri- 
kan ditempat jang lebih tinggi 
didekat Panmunjom. 

Bandjir tersebut disebabkan 
oleh-hudjan lebat jang turun 
pada hari Minggu dan Senin jl. 
Ant. AFP. 

PEMERINTAH KOREA 
SELATAN 

Kembali ke Seoul. 

Sumber jang dapat dipertjaja 

di Pusan, mengatakan hari Se- 
nen jang lalu, bahwa dalam 

minggu depan pembesar2 peme- 
rintahan Korea Selatan akan 
pindah dari Pusan kembali ke 
Seoul, jang selama perang Ko- 

orea ini sudah 4 kali berganti di- 
| duduki oleh kedua pihak. 

Dikatakan bahwa kemente- 
rian, jang pertama pindah ke 
Seoul dalam minggu depan, ia-. 
lah kementerian sosial. — Ant.- 
UP, 

SATU ,,UNIT" ALAT2 
«PERTANIAN MODERN 

Untuk Sumatera Selatan. 

Bagi Sumatera Selatan sudah 
dipastikan oleh Kementerian jg. 
bersangkutan pemberian 1 unit 
alat2 pertanian modern, jang 
terdiri dari 10 buah traktor dari 
berbagai djenis. Uang untuk ini 
oleh jang bersangkutan di Pa- 
lembang sudah diserahkan. Ha- 

nja belum diketahui kapan ba- 
rang2 itu akan dapat diperguna- 
kan di Sumatera Selatan. 

Sebagai sudah diberitakan, un- 

tuk kepentingan ini dari Suma- 

tera Selatan sudah dikirim se- 
Orang pemuda untuk mengikuti 

latihan pemakaian alat2 modern 
pertanian ini di Pasar Minggu, 
Djakarta. 

Buat Sumatera Selatan alat2 
ini terutama akan dipakai di- 
daerah2 jang tanahnja kering, 
antara lain untuk membuka ta- 
nah Sembawa jang letaknja ti- 
dak djauh dari kotas Palembang.   

Katanja Sovjet Unie harus di- |/ 

lum ditarik kembali dibelakang, 

—Ant, 

Amerika « dalam keadaan 
bahaja 

3 Rentjana utk hadapi Sovjet Unie 

JENDERAL EISENHOWEER dalam pidatonja 
utjapkan pada hari Senin jl. dalam kongres nasional legiun 

Amerika mengatakan ,,Amerika Serikat 
bahaja lebih besar daripada setiap saat 
karena ternjata Sovjet Unie jang hendak menguasai dunia”. 

jang di- 

kini dalam keadaan 
dalam ' sedjarahnja 

  

BIDJIH URANIUM 
DI ALASKA 

Menteri dalam negeri Amerika 

Serikat M. Chapman hari Senin 

jang lalu mengumumkan, bahwa 
para ahli geologi jang mengada- 
kan penjelidikan untuk Komisi 
Tenaga Atom Amerika Serikat 
telah menemukan bidjih uranium 

di Alaska. 
“. Letak tempat uranium tadi 
ialah digunung Brooks, 40. km. 
dari Teluk Prince of Wales, ja- 

| itu bagian Alaska jang terdekat 
dari Siberia. — Ant. AFP, 

KONGRES DOKTER 
INTERNASIONAL 

Sedjumlah 1000 orang dokter 
dari 42 negara kini sedang meng 
hadliri kongres internasional ke. 
12 untuk membitjarakan pember 
antasan penjakit paru2 jang di- 
mulai di Rio de Janeiro pada 
hari Minggu, Dalam atjara jk 

tertjantum, soal2 jang bertalian 

dengan diagnose perawatan dan 
mentjegah serta memberi nase- 
at kepada umum untuk meng- 

Tandari penjakit tsb. 

Demikian radio Rio de Janbi-   ro. Ant, Afp, 

(Oleh wartawan 

  

Momptrbantalk Gelun bibit 
KR” Sendiri) 

ERHUBUNG dengan berachirnja Konperensi Pleno Djaw. 
Pertanian Rakjat Propinsi Djateng baru? ini di Wonosobo, 

maka oleh sdr. Hasmosuwignja, dari inspeksi Djawatan tersebut 
disampaikan keterangan? kepada ,,K. RJ", 
itu dikundjungi oleh Pimpinan Pertanian Daerah dan Kabupa- 
ten dan memperbintjangkan rentjana. usaha dim musim hudjan 
1952 — 1953 serta mengintensifir dari pada program tersebut. 

bahwa konperensi 

ran masjarakat tani di USA dan 
werkprogram jang dimaksud- 
kan, adalah sebagai berikut: 
1. Persediaan bibit ditempat - 

tempat jang kekurangan 
bahan2 makan dan pernah 
mengalami bentjana alam 

(bandjir).. Untuk ini, didahu- 
lukan daerah Wonogiri, Ka- 
ranganjar, Pati dan Kedu 
Selatan. Kini di Wonogiri se- 
dang dimulai penanaman ke- 
tela pohong seluas 10 Ha. 

2. Pembagian pupuk D.S. kepa- 
da daerah2 terutama Purwo- 
dadi, Grobogan, Sragen jang 

untuk tahun ini didatangkan 
700 ton, sedangkan pupuk 
Z.A. 500 ton. Pupuk Juncia, 
banjak dipergunakan di Pe- 
kalongan, Tegal dan Sura- 
karta, sedang orok2 dipergu- 

nakan. didaerah Wonosobo, 
Tengaran dan Semarang. 

3. Usaha mengadakan gogo- 
rantjah untuk memperbanjak 
hasil makanan didaerah mi- 
nus dikerdjakan dengan bibit 
brondol. Pertjobaan tentang 
hal ini dilakukan atas penga- 
lamannja sendiri jang pernah 

didapat di Djawa Timur, 

4. Memperbanjak kebun bibit, 

sehingga dalam penanaman- 
nja jang akan datang seti- 
dak-tidaknja tiap2 ketjama- 

tan mempunjai 10. Diban- 
dingkan dengan Pemerintah 
Belanda, selama 70 tahun 

hanja dapat didirikan 35 ke- 
bun bibit seluas 150 Ha, ma- 
ka usaha Pemerintah kita 
ternjata lebih memuaskan, 
karera dalam waktu 2 sete-   ngah tahun telah dapat di- 
wudjudkan 28 buah seluas 

310 Ha. 
Pendirian Badan Pendidik- 

an Desa jang dalam 1950 — 
1951 di Djateng ada 61, akan 
ditambah dengan 6, direntja- 
nakan ditiap-tiap karesiden- 
an. Djuga pertjobaan perusa- 
haan tanah kering, P.P.T.K. 
akan ditambah lagi di dela- 

pan tempat, jang masing2 
mempunjai luas tanah 8 Ha. 

5. Pemberantasan hama penja- 
kit dengan mendatangkan 
fosfor untuk hama babi hu- 
tan dan tikus, serta menji- 

apkan pemberantasan penja- 
kit boorder (sundep) jang 
timbul didaerah Brebes de- 

ngan mempergunakan mesin 
(mist-blower) setjara me- 
njemprot obat arcotine di 
kweek bedden dan membu- 

nuh lalat didaun, serta untuk 
pemberantasan hama vidonia 
ditanaman kedele dapat di- 
pergunakan D.D.T. dan A.C. 

H. jang di-Pati telah meng- 

hasilkan sangat besar, hingga 

luas tanah bertambah men- 

djadi 2000 Ha. 
  

HARGA PASAR 
Di Jogja. 

Pada tanggal 26 Agustus 1952. 
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erintah 

" dalam Pa na : 
itu dari penjewa2 jang 

““ Hah didjatuhkan atas 

na “liang berarti 

jang lalu. 

£ Tata” pun berirat 

'lisian men   

k tidak mau mengurusi- 
bab K tanja adalah tang- 

lisi jang telah 

arang2 tersebut. 
dakan keras itu 
nurut keterang- 

' kesulitan2 

rumah2 

“sudah 
beberapa tahun tinggal disana, 
maka soal itu telah diadjukan 
kepada Pengadilan. Putusan te- 

kemena- 
jngan fihak Djawatan Gedung2, 

- penjewa2 harus 
"“J pergi. .meninggalkan gedung2 

.tersebut. dengan diberi waktu 
.. beberapa bulan. Putusan itu di- 

djatuhkan pada bulan Pebruari 

ar 25 Sana kena 
" Pemakan dari rumah 

tennaaa 
rumah di | 

mengeluarkan barang? 
- tangga dipekarangan, setelah perintah | 

. Polisi untuk an 

jang bersang- 
ak Kepolisian 

setelah 

surat 

  

   

   
   
   

  

    
     
    
        
     

   
     
    
       

    

   

  

   

i "205 itu ter- 
dari kompiex 
Dezentje jg | 

Dan 
     

    

    
   

    

   

        

    

   
   

  

   

  

   

    

   
    
   

   
   

    
     

   

Djawatan Gedung? beri 
izin Kepolisian untuk 

& menempati rumah2 Dj! 
2 Slamet Rijadi 295. 

- Dalam pada itu fihak Kepo- 
| bahwa Po- 

Iisi bagian Politiek, Ekonomie, 
| Su dan: Istimewa jang ber- 

is kepenjuaai, kantor tersebut, ka- 

| PABRIK KARUNG DE- 
Ka LAneSU AKAN 

Tr . TUTUP ? 
| 2 0. Sebagai aksi 

1 kout” terhadap pemo- 
, .gokan buruh2nja. 

| Dari sumber resmi di-Sema- 
rang kita dapat keterangan, bah 
wa menurut surat pemberian Tas 

    

    

  

   

        

    
     

    
     

   

    

    

   

    

   

     

2 atas 

telah disampaikan kepada Kan- 
tor Penjuluh Perburuhan Propin 
si Djawa-Tengah jang diterima 
pada hari Senin jl. Direksi Pabr. 
Karung Delanggu menjatakan 
kan menutup perusahaannja jg | 

rumah itu | sudah sekian lama bekerdja, ta-. 
2 TEbi menderita. 

kantoran digddung KAK. ber | Ne 2 ea 
hubung dengan ruangan2 jang njinja fatsal 4 ajat dari U.U. 

dipakai dibutuhkan sendiri oleh “Darurat No. 16 Th. 1952, dimana 
K.M.K. terpaksa mentjark tem- 'al ditetapkan, ba 

#pat lain. 'nutupan2 perusahaan itu fihak 
Oleh Djawatan Gedung2 pada pengusaha diwadjibkan membe- 

|tg. 5 Djuni ditundjuk rumah | ritahukan kepada jang wadjib 
Djl. Slamet Rjadi 295 untuk | .dalam- waktu 8 b. sebelumnja.. 

aa Ten bersama 
jL Slamet Rijadi 295, dengan h 

miliknja berupa se- | 
   

  

rena - menurut Djawatan Ge- 
| dung2 sebenarnja orang jang 

I mendiami itu setjara ,,de jure”- 

Inja sudah tidak berhak men- 
diami lagi. 

Selandjutnja finak Polisi me- 
ngadakan hubungan dengan 
Machjudin, penghuni rifimah tsb. 

| Permintaan untuk meninggalkan 
rumah itu oleh M. minta diper- 
tangguhkan. Permintaan itu 
oleh fihak Polisi diluluskan. 
Mengingat kebutuhan jang 

.mendesak kemudian pada tg. 5 
| Djuli telah mendapat persetu- 
Gjuan untuk menempati 3 ka- 

| mar untuk kantor Kepolisian 
tersebut diatas, sedangkan 2 
kamar lainnja masih ditempati 
oleh .M. sekeluarga jang masih 
minta tempo lagi. 
« Karena hingga. pada achir2 
ini M. belum djuga pindah, maka 
beberapa kali fihak Polisi mem- 
bitjarakannja dan pada achirnja 
disampaikan Surat ultimatum 

jang oleh M. tidak di-indahkan.: 
Kelandjutannja adalah sebagai 
diutarakan diatas, tentang pe- 
ngeluaran barang2 milik M. dari 
gedung tersebut. . 

Sementara itu didapat kabar, 
bahwa M. pada Djum'at siang 
itu djuga telah datang di kantor 
Karesidenan untuk- minta per- | 
timbangan lebih landjut tentang 
“tindakan dari fihak Kepolisian 
terhadapnja. 1s 

wa diantara alasan? untuk pe- | 
nutupan itu jalah karena pihak | 
“pengusaha tidak sanggup lagi 
menghadapi aksi pemogokan jg 
ban ras tanggal 4 Djuli jl. hingga 
sekarang ini masih dilakukan 
oleh kaum iburuhnja, jang me- 

nurut keterangan . berdjumlah 
3 4 400-san orang terhitung pe-: 
.gawai2 kantoran. — (Kor). 

semmng oa 

Rp.100.000,— UTK. BA- | 
LAI LELANG IKAN 

Tidak lama lagi oleh -Djawa- 
tan Perikanan Laut Djawa Te- 
|ngah di Semarang akan dibuka 
Balai Lelang Ikan jang disele- 
saikan dengan biaja Rp.100.000. 

Selain itu djuga diresmikan pem | 
bukaan gedung Jajasan Perika- 
nan Laut jang dibikin Gengan 
biaja Rp. 200.000.—. 

Oleh Djawatan itu selandjutnja 
dikabarkan, bahwa haru? ini te- 
lah diterima 6 buah perahu ber- 
motor bikinan Djuwana seharga 
lk. Rp.750.000,— jang akan di- 
serahkan - pada nelajan jang 

membutuhkannja. Tej Aont: 

— Dr. MARDJUKI KE 
TJILATJAP 

Telah berangkat dari Sema- 
ng ke Tjilatjap, anggauta 
DPRDS prop. Djateng Dr. Mar- 
djuki dan Kepala Inspeksi Kese- 
hatan Djateng dan seorang war- 

  

  

   
    

          

   

  

   

   
   

    
   
    
     

    

         

    
    
    
   
   

  

   

  

   
   
    

  

| BUS BARU 
1 stasiun 'bus baru di 

besuk. 15 me 
D: Dala Ai:    

Et 1 Beneran Renda m Tong 
penang Surabaja Haa 

    

  

5 Diperoleh keterangan, bahwa 

menurut rentjana akan Abe 

dan Inspektur Lalu Lintas Dia 
wa Lan djuga para bupati 

. Stasiun ea ane kebaar 
|sa'at ini masih terus dikerdja- 

   
   

    

   

  

    
pa ajumlah sen seluruh 

m1 “ Inja menurut perhitungan sete- 
   

  

    

  

   

  

    
    

  

    

  
(Kor) 

     

  

   
    

  

   
   

    
   
   

2 

sana membeli ber: as Na n, 5 
al dari Thalwan akan — tetapi 
aj juga - dari lain? negeri . jang | 

| dapat mendjual berasnja. 1 

“Menurut kalangan “ahli bx 
dsipat dikatakan, bahwa be as 
Men ini berkwalitet baik. 

ada hari Minggu ar aga 24 Mage 
Agustus sedju lah 

ke- | dian 
sempatan menindas Ilahi 1 La 
Chow”, Kena “pada 1 
anak eny i 

   

  

ta 

BN Ea        
(telan dipasang” 

ditengah2 aloon2. 

          

    

: | Djapen Kabupaten      
          

       
    
   

  

  nu ana (Kor). 

  

“Webasatatn 

kana, daa 

   

- |lah selesai sama sekali nanti, 
Sean didapat persangkaan ig 

“Seperti. hainja dgn stasiun bus 
“di Semarang, di Magelang dju- 
ga akan diberi perlengkapan 

engeras suara, untuk keperlu- 
an pemberian "komando” - 
An et bus2, 

Oleh Djapen Kota Micelats 
. sebuah radio 

as. umum, jang mengambil tempat 

Dengan demikian, maka di 

lagela. g kini terdapat 2 buah 
radio umum, jaitu jang sebuah 

aranja adalah kepunjaan 

Magelang, 
“jang Kini ditempatkan dipersim- 
pangan djalan ke-Kantor. Peda 

     

   

   

  

     

   

  

|. hserta NV2 dalam kota kini ma- 
2 3 dalam pendaftaran, 

   

  

   
   

    

   

“ma dari tahun 1952 ini, 

JOGJAKARTA : sn tawan. Maksudnja ialah untuk 
menindjau tempat bekas serbu- 

SOKONGAN2 UNTUK an pengatjau dan object2 kese: 

' PENGANGGUR Pa Ki 
  

SR Menurut tjatatan Kantor Pe- 
'nempatan Tenaga Daerah  “Jo- 
gjakarta selama 6 bulan perta- 

oleh 
kantor tersebut telah dikeluar- 
kan uang sebanjak Rp.15.257,50 
|antuk para penganggur jang 
.djumlahnja 349 orang. Pengang- 

RABU 27 AGUSTUS 1952, 
Gelomb.: 42,25 59,2 dan 122,4 m.'     06.15 Hid 

gur2 ini jang dipandang : memer- F Tanba Pun en oleh... 
| jukan sokongan tiap bulannja. 1345 Rangkaian lagu2 tak 
'Tiap orang menerima paling bersjair 
tinggi Rp.30,— dan paling ren- 
dah Rp.22,50 tiap 'bulannja. 

Selain dari itu kepada 771 
penganggur jang : endapat la- 
tihan kerdja dibeberapa djawa- 

tan dan perusahaan atas usaha 
Kantor Penempatan Tenaga, se- | 

“Hama 6 bulan itu diberikan ban- ! 
tuan uang sebesar Rp.81.437,50, 
tiap2 orang sebulannja menda- 
pat bantuan paling tinggi 
Rp.120,— dan “paling rendah 
Rp.90,—. Mereka ada Gdjuga jg 
ditempatkan didaerah2 kabupa- 

17.00 Taman Kepanduan oleh 
Pandu Rakjat e 

17.45 Hiburan sore oleh O.K. 
: Puspa Kentjana 

18.20 Pendidikan agama Islam 
18.30 Peladjaran lagu2 Djawa 
19.15 Tindjauan mingguan Eko- 

nomie 
19.40 Lagu2 peninggalan seni- 

man 
20.15 Lagu2 Tionghoa oleh Ke- 

luarga. Chang 
21.15 Sarasehan oleh Djapendi 

  
Jogjakarta 

ten dan kapanewon. " 
t M Lebih landjut diperoleh Nae 1.30 Tana Tataram studio 

rangan, bahwa dari sedjumlah SURAKARTA. 
|tenaga2 penganggur jang mem- 
peroleh latihan kerdja dari Gelombang: 90 '— 130m,   

  

pi- | 12.00 Kienengan dari Puro MN. 
hak Kantor P aan Tena- | 17.00 Taman kanak - kanak. 
ga dibeberapa djawatan, selama ! 18099 Pendidikan rumah tangga | |tahun 1951 jang lalu kira2 150 1815 Seni karawitan : : orang telah mendjadi pegawai | 1930 Pilihan pendengar 
negeeri dibeberapa djawatan. 20.30 Petang gembira 

"91 2 i KOPERASI DIKOTAPRA- | 3315 KIE Sarat. 
“DJA JOGJAKARTA : 

MULAI BANGUN Han 
Menurut keterangan Bagian 

Perekonomian Kota- Pradja : Ro 
gjakarta, dewasa ini soal ko- 

Ana dikalangan penduduk ko- 
ta nampak mendjadi perhatian, 
terutama setelah mengerti akan 
manfa'at serta hasil2-nja, Pada 
umumnja koperasi2 itu bersifat 
krediet-koperasi. Tetapi produk- 
Si-koperasi kini belum begitu 
berkembang dan masih terba: “em SAN     

  

3 Telp. 853 ——. tas dikalangan sarekat2 buruh 2 Jusoneensan ml 
@ n sarekat sekerdja kantor2: Sga! Jesianasta 
an djawatan, 

Sanggup Menerima 1 

Pakerdjaan Jang. 
berkwaliteit Tinggi 
Radjin Sampurna 

dan Memuaskan. 
Dapat Dihane ga- 

kan Untuk Dipakai 
Diluar Maupun & di 

Dalam Negeri. 

“HARI MINGGU TUTUP. 

"KAWANKU 
»KAWANKU" adalah nama madjallah cha : 
“untuk anak2, murid2 sekolah Ke maupun - £ 
sekolah Menengah. AS 
Anak - anak sangat membntdkak batjaan jg. 

, #Sehat dan bermanfaat isinja untuk menambah. NG 
.pengetahuan, pula untuk menambah. kegembi- saat 
raan membatja. 

. “Isi madjallah SKAWANKU": banjak pengeta- 1 
Tn jang sangat dibutuhkan oleh : 2 

ana : : . 

7 Dibandingkan dengan tahun! 
1951 jang lalu, maka djumlah 
badan2 koperasi dalam kota 
Jogjakarta lebih besar “daripa- 
da NV2 usaha Bangsa Indonesia 
sendiri. Djumlah angka2  ten- 
tang banjaknja badan koperasi 

a
a
 

EK
A 

3 

“nbloe- | 5 

hu jang Oleh fihak pengusaha | 

untuk pe- | 5 

| Lebih djauh diterangkan, bah- |- 

: orang 5 

  

    

' HALAMAN 4 
  

| Mr. WONGSONAGO- 
RO LANTIK IPSI 
MAKASAR 

T 4 Ketua umum Ikatan 

tjak Silat Indonesia . (IPSII 
Mr. Wongsonagoro tgl. 25 malam 
di Makassar telah melantik: dgn 
resmi berdirinja IPSI Daerah 
Sulawesi jang berada dibawah 

npinan H. Andi Patopi dengan 
ernur Sulawesi Sudiro seba- 

Lan pelindung. 
Oleh Mr. Wongsonagoro dike- 

'mukakan, bahwa kini IPSI telah 
menjusun suatu rentjana jang 
|akan dimadjukan kepada P.P. 
dan K., supaja disekolah? rakjat 

    

  

"dan menengah pertama diadjar- 
-kan pula pentjak kilat. Perte- 
muan ini diacdhiri dengan per- 
“tundjukan berbaga? pentjak 
dalam daerah Sulawesi Selatan. 
STM. i 

  

'.3000 ORANG KELUAR 
DARI DJATENG 

| Tanggal 27-8 ini dari Djawa 
'Tengah berangkat . lagi 700 
orang lelaki/wanita menudju ke 
“Sumatera Selatan sebagai trans- 
migran. Sebagian besar mereka 
itu berasal dari daerah Sura- 

karta dan dari Jogjakarta ter- 

dapat 200 orang. 
. Pemberangkatan tersebut ada 

lah jang ke-47 kali dalag per- 
'tengahan tahun ini dan djum- 
lahnja sama sekali adalah 3.242 

belum terhitung orang2 

dari maapah Yogjakarta. — Ant. 

  

KONSUL DJENDERAL 
INDONESIA DI 
HONGKONG 

Menolak panggilan 

pengadilan disana. 

Pengadilan di Hongkong telah 

memutuskan untuk memanggil 

konsul djenderal Indone sia di- 

sana Kwee Djie Hoo menghadap 

sebagai saksi dimuka pengadi- 

lan Hongkong dalam perkara 
kapal ,,Tasikmalaja”. 

Jang mendjadi terdakwa da- 

lam perkara 'ini Pemerintah 

Indonesia, demikian dikabarkan 
oleh UP dari Hongkong.. Konsul 

Djenderal Kwee Djie Hoo telah 
menolak panggilan itu. Advokat 

pemerintah “Indonesia telah me- 

ngemukakan sebagai alasan 
bahwa Kwee Djie Hoo mempu- 

njai immuniteit diplomatik, ka- 

rena ia adalah wakil jang ter- 
|tinggi Pemerintah Indonesia di 
Hongkong. 
“Alasan jang telah dikemuka- 

'kan terlebih dwlu, ialah “bahwa 
itah menghadap jang dike- 

g 'tuarkan pengadilan Hongkong 
: Litu, boleh diabaikan karena da- 

: lam 'hal ini, tersangkut 

'pemerintah asing jang tidak 
| mau menundjuk kepada juris- 

'kiasi pengadilan di Hongkong. - 

Menurut UP dakwaan asli 
| terhadap "pemerintah Indonesia 
mengenai dua perkara, jaitu 
pertama mengenai soal milik 
kapal ,/Tasikmalaja” jang dulu- 
nja diusahakan oleh ,,Juan Ys- 
mael Company” dari Manila di- 
bawah bendera Panama. 

Kemudian registrasi kapal itu 
merobahnja mendjadi kapal In- 
donesia pada Maret jang lalu, - 

sedang.menurut tuntutan ,,Juan 

fsmael Company” merekalah 
satu2nja pihak jang . memiliki 
kapal tersebut. 
Dakwaan jang dimadjukan 

oleh suatu perusahaan di Hong- 
kong mengenai 25586 dollar 
Hongkong jang telah dikeluar- 

kan untuk keperluan? kapal itu. 
Demikian UP. Ant. 

  

'#BANTULAH 

Span! 

suatu |. 

PATUNG INVALIED UTK. | 
PRES. SUKARNO | 

Na “Dr Suharso perimpin 
    

    

f rx Inempe Nb. 
kan kepada Presiden: Sukarno 

sebuah patung jang berbentuk 
seorang invalied. 
Patung tersebut akan diper- 

semvahkan kepada Presiden Su- 
karno dalam kundjungannja ke 
Solo nanti. Selain itu oleh Dr. 
Suharso. djuga akan dipersem- 
bahkan sebuah album dan kum- 
pulan  tjeramah2 mengenai re- 
habilatasi centrum, — RD. 

RENTJANA NA TENTARA 
MESIR -gan 

. Untuk menjuburkan da. 

— 'erah padang pasir. 
Sehabis sidang kabinet Mesir 

pada malam Senin jl. perdana 
menteri Mesir, Aly Maher, me- 
ngumumkan “bahwa suatu pani- 

tia istimewa telah dibentuk un- 

tuk .mempeladjari rentjana pi- 

hak tentara mengenai usaha me- 

njuburkan daerah Padang pasir 
didekat perbatasan, daerah ma- 
na kini ada dibawah pengawa- 
san tentara: Mesir. 

Rentjana ini telah disetudjui 

oleh utusan2 ,Fasal 4” di Mesir. 
— Ant, - AFP. 

KONPERENSI | TENTANG 
KASHMIR DITUNDA 
Konperensi mengenai soal ne- 

gara Jammu dan Kashmir, jang 
mula2 akan dimulai pada hari 

Senin jl. antara wakil2 Pakis- 
tan, India atas "usaha wakil 

lah diumumkan di Djenewa. 

Penundaan ini disebabkan ka- 

rena beberapa anggota delegasi 
India belum datang. Diumumkan 
seterusnja, bahwa dengan tiada 

PBB, telah ditunda. Demikian- | 

POLISI DAN KAUM PE- 
MOGSOK BERKELAHI 

    

Pa Irag 8 

telah terlibat dalam perkelahian 

dengan kaum buruh dok jang se- 
dang mengadakan pemogokan. 

. Pengumuman jang  dikeluar- 

kan oleh. Kementerian Pene- 

pelabuhan B 

  

kaum pemogok telah memutus- 
ka aliran air dan tenaga listrik 
jang mengalir ke Basra “dan 

tenaga, Jistrik, Menurut. pen- 
dapat pihak pemerintah, huru- 
hara ini ditimbulkan oleh anasir: 
jang tidak bertanggung dijawab. 

Tuntutan? pihak pemogok an- 
tara lain ialah, supaja untuk 
keperluan merajakan hari? besar 
Islam  dihari-hari jang akan 
datang mereka diberi .pemba- 
jaran pendahuluan , sebanjakt 2 
minggu upah: “1 Ant. - AFP. 

REAKSI DI AFRIKA SE- ' 
LATAN THD. MAKSUD 

INDIA 
Kabar tentang maksud India 

untuk setjara resmi mengada- 
kan tjampur tangan dalam uru- 
san bangsa India di Afrika Se- 

latan jang mengadakan kampa- 
nje menentang undang2 membe- 
da-bedakan bangsa kulit ber- 
warna, telah menimbulkan ba- 
njak protes dalam harian? na- 
.sional 

Senin jang lalu. 
Harian "Die Transvaler” me- 

ngatakan, bahwa Afrika Sela- 

tan merupakan "benteng “besar 
dibenua Afrika terhadap mak- 

sud-maksud ekspansionis dari 

Jah, kata harian tadi, negeri- 
negeri Asia berusaha supaja A- 

frika Selatan diasingkan dari 
organisasi-organisasi PBB, De-   wakil PBB tidak akan diadakan 

perundingan. — Ant. - AFP. 
mikian antara lain tulis harian 

Kitu, — Ant - AFP. 

  

INDRA 13 

DJUWITA: 
Kesempatan untuk bertemu 

RAMLEEF, A. RAHIM dan S. 
sedikit hari sadja, 

Sdr. -sdr. akan bergu 
Sdr. - sdr. 

Djam untuk bertemu: 

Sore djam 5.—. 

Sikahkan 

411-8. 

akan menangis dengan DJUWITA, 

Sdr. -sdr. akan bernja 

th. keatas 
DJUWITA: 

dengan Kasma BOOTY, P. 
Tg. PERAK hanja tinggai 

imbira dengan DJUWIT A. 

nji - njanji dengan DJUWITA. 

Malam djam 7.15 & 9.15. 
DIREKSI. 

  

  

Dipermaklumkan: 

Bagi para pengundjung film 

dengan kelas jang terendah 

sobekan Kkartjis, jaitu: 

a 

b. ” 

Cc. 

d 

san selesai.     
  

  

     

   

  

  

  

      Redaksi madjaltah »KAWANKU" : dipimpin 
“oleh guru? jang berpengalaman mengenai pen- F 
didikan dan ilmu djiwa anak - anak., ng 
Terbit tiap hari Meme, 
Harga langganan Rp. 3,— sekwartal cina 13 

bulan). AK 5- 

Diterbitkan Oeh 3 

uv B. P. ,, Kedaulatan Raja"   ..
 
L
A
 

H
A
 

an
 

. Tugu 42, Tilp. 900, 901 , 
( JOGJAKARTA, — ta eU 

| agi para langganan harian : 3 Te 
| sSKEDAULATAN RAKJAT” 

| SKAWANKU” diberikan 
| dengan pertjuma, 

  

        

  

HADIAH BERHARGA 
SAMSON and DELILAH 

JOGJAKARTA) dari kelas jang tertinggi (balcon) sampai 

AGUSTUS 1952 DISEDIAKAN HADIAH berupa uang utk: 

. Hadiah pertama Rp. 1900.— 
kedua 2 

1 ketiga ,, 

. Kn penghibur terbagi 
sa atas 10 hadiah-a Rp. 

Hadiah akan diundi 10 (sepuluh) hari setelah pertundjuk- 

Hasil undian akan diumumkan dalam surat-surat kabar dan 
pada papan pe gumuman REX Jogja. 

SIMPANLAH BAIK? POTONGAN KARTIIS. 

z 

tsb. diatas (REX TUEBATRE 

(kelas III) MULAI TGL. 27 

500.— 
250.-— 

25 — 

Jogjakarta, 26 Agustus 1952 

REX TUEKATRE.   
  

        

yahan Gasral 
| 

SYA 

rangan Irag menjatakan, bahwa 

di Johannesburg hari 

negeri-negeri Asia. Karena itu- |   
| 

  

    

Ar rr men 3 : 

| Hukum selama hidup 

Pemimpin 

Junani. 
Atas dm 

Serikat Pelani 

Pengadilan militer ui, Athene 

telah memperkuat putusan utk 
mendjatuhkan hukuman pendja- 
ra selama hidup atas diri Amba- 
tielos, pemimpin Serekat Pelaut 

Junani. 
“ Ambatielos ketika tahun 1948 
didjatuhi hukuman mati, karena 

lia menjokong pemberontakan 
telah pula menjerang instansi” : Komunis. Tetapi sementara itu 

ia dipilih mendjadi anggota par- 
lemen untuk mewakili Partai 
Persatuan Demokrasi kiri. 

Putusan hakim tadi setjara 
otomatis dirobah mendjadi hu- 
kuman pendjara selama hidup, 

ketika parlemen  menjetudjui 
rentjana undang - undang pasi- 

fikasi ketika bulan April 1952. 

Djuga terhadap 
5 orang lain. 

Sesudah bersidang 4 hari Ia- 
manja, maka pengadilan militer 
revisioner . memutuskan untuk 

memperkuat putusan untuk 
mendjatuhkan hukuman mati — 
jang sekarang setjara otomatis 
djadi hukuman seumur hidup —- 
atas diri 5 orang lainnja, jang 
ketika tahun 1948 didjatuhi hu- 
kuman mati. — Ant. - Rtr, 

SOBOHARSONO 
MALAM PERTAMA 
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Akan didjual 
RUMAH TOKO dgn. loteng 
terletak di KLATEN djil. 
Petjinan Kidul keadaan baik. 

I Keterangan pada 

Toko SOM: 
Petjinan 179, Klaten. 

me
an

et
wu

su
 
se
wa
an
 

409 - 8. 

  

Toekang potrek 
Siang dan Malam 

HOO 
Ketandan Kulon 44, 

Djocja 
Harga lebih murah dari lain- 
lainnja, pekerdjaan tjepat   
  

    

    

  

            
  

    

PALANG MERAH 410-8. Directie. dan tanggung memuaskan. |! 
— INDONESIA. PARA EA KE RA ANE 398-8. || 

Rahayu MALAM INI mar 
| id. ARTHUR RANK mempersembahkan: 7 h Aa 

| £ dea k ntuk anto Ona aan Pendant Kk 33 nA 

. (nez ARLO - USTINOV - TomLiNson &, 3 | BAPER 3 | 4 I " 
: Wih TR Lu ' 

/ Hot el Sahat: set : harus ada PP 
| P KA seliap rumah! 
| Ih RoLanp GULVER”“ALBERT LIEVEN 4 : 1 . 
| ks Mangan gatal maksa 
| Main djam : 17.00 — 19.00 — 21, 00 
| Teks Bhs: INDONESIA. 17 TAHUN KEATAS ! $ ' 

kh Dengan extra Kota Londen jang PERMAI. "407-838. i 
: engumuman lata-Usaha 

ERA 

: Ka Kepada para Lengganan K.R. dan / atau M.P. didaerah K 
S d bi 3 S di B k 2 ' Magelang jang mendjadi pegangan loper2 bernama DAR- 

uda edla UKU. -. MOSUMARTO (tua) dan SAFUAN (muda) dari Tjabang 
5 « K.R. — M.P. Magelang diumumkan, bahwa mulai sedjak bl. 

1. S, TAKDIR ALI SJAHBANA : AGUSTUS 1952 pembajaran lengganan K.R. dan / atau M.P. 
— Pelangi @jilid IV ea... Rp540 sudah ada rekening-lopernja sendiri (baru) jang menariki 

2. USMAN EFFENDI: Katadjadian . ......... per G,o0 uang lengganan2 tsb. 

3 Na 1 Babaan Pen Ind. » Ti Perlu diketahui, Sir, DARMOSUMARTO mengantar se- 
: JI LNAN (BANASA 0 Asri » : bagian besar ke Magelang-ut A - 5: B. SIMORANGKIR SIMANDJUNTAK: , akang selang-utara. dan Sdr. SAFUAN Mage 
Kesusasteraan Indonesia djilid IL: ....... 4,90 Muat setapusnt , Ta uang lengganan K.R, dan (atau M.P, 

6.. Dr. M, PRIJOHOETOMO: Javaansch leesboek ,, 10,— jang mendjadi pegangan Sdr2. harus dibajarkan kepada 
Ts PINANDOJO: Latihan Persiapan ..... »330 rekening?-loper tersendiri. diatas. 8. S.M. A. Men Te se van 1550 Pembatayan Dang ogbolin KU ta wan 

| . LAN i an 2 BER — ADVERTENSI dlk dianggap sjah dengan menggunakan 
| 9. A, DASUKI : Pn 2 Bumi Ba ain ea kwitansi dengan tjap Kantor Tjabang KR —- MP. AGE 
! 10. NE ag Open aan 18 2 LANG disertai tanda tangan pengurus Tata ena tk ROCHAELI: SOTO ATA Tn He aan PRO KI wa GBU 

12. M.- BALNADI SUTADIPURA: Aidjabar TI ,, 545 | 

13. MOH: SADLijir. A. ANTONO: Soal2 Aldj. ,, 7,50 Ta ta Usaha K 5 R : dan M 5 P, 
AN Na ANDA AN EDS FT AR EN SK PA SA GAME BCG — Sedjarah Indonesia djilid II Hao 2 

— Sedjarah Umum. 3 5 Ii Bag . 
— Sedjarah Umum 5 A3 Ke oU : 

-— Sedjarah Umum 1 III 5 8,50 BARU DA TA NG 
15. M. BALNADI SUTADIPURA: Batu Lontj. ,, 12,— 

— Kuntji Batu Lontjatan ..» ,,  3— Hamka: Sedjarah 
16. A. RIVAI S. B.: HAK BUDGET Dewan | Umat Islam. 

Perwakilan Rakjat dan Keuangan Daerah | 'Isinja djelas dan terang, mudah dimengerti, hinggd dapat- 
BEAN Aka TA Sehat Kpn aa AN ek Wa Ih Kw lepU Y lah menambah pertolongan bagi mereka dalam mentjari 

17. WASIR SASTROWIDAGDO: H. P. P. '46/51 djalan akan menudju kepada agama, 
(Himp. Peraturan? Pensiun, stundjangan, HARGA: Rp. 10,— per ex 
Miri RSU RAN) Ke Ga ea KKR Wa ». 13,50. « y 

' 18. SUNDORO: Sedjarah Indonesia ....... » 650 IKI ae ditambah 1075 sedikitnja Rp. 1,— untuk ongkos 
Pesanan tambah ongkos kirim 1074 sedikitnja Rp. 1.— y Kirim. 

#nka 

TOKO BUKU KR" Toko Buku K R “ 
MANA Ne Ar uaasanama SeuemsrausonemdLA dee tnteaka 

Tugu 42. — Telp. 90L Ye Ih TUGU 42 — TELP. 901 
dahi Jogjakartag — | TIOGJAKARTA— 

Typ »KEDAULATAN RAKJAT” 1081 / TT A 102, 

4 
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